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Abstract. The study examines the evolution of complex security area of
the Black Sea after the end of the Cold War. The paper highlights the geo-
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ration etc.) and premises shaping a strategy for stabilizing and securing
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Studiul de faþã oferã câteva puncte de reper asupra evoluþiei mediului de se-
curitate din zona Mãrii Negre dupã 1991 ºi încearcã sã evidenþieze tendinþele
geopolitice, geoeconomice ºi geostrategice manifestate în zonã. Acest spaþiu, din
care face parte ºi România, se gãseºte în plin proces de reaºezare geopoliticã ºi
geostrategicã, încã insuficient clarificat, cu tendinþe divergente, motiv pentru
care a devenit o regiune care nu poate fi nici ocolitã, nici ignoratã, cu atât mai
puþin cu cât astãzi Marea Neagrã a devenit frontierã euroatlanticã. Zona Mãrii
Negre, extrem de diversificatã, a fost, mai degrabã, una „a oportunitãþilor irosite
ºi parteneriatelor nevalorificate“, ceea ce a împiedicat-o sã se afirme ca entitate
geopoliticã. Ceea ce individualizeazã zona Mãrii Negre de alte regiuni geopoli-
tice consacrate este influenþa manifestã a Federaþiei Ruse în acest areal geografic1.
În ultimii ani, interesul pentru aceastã zonã a crescut substanþial, devenind su-

biectul a numeroase analize, lucrãri de cercetare ºi activitãþi ºtiinþifice organizate
atât în zonã cât ºi în afara sa. Pentru a examina complexul de securitate de la
Marea Neagrã, vom contura mai întâi orientãrile politice ºi geopolitice ale acto-
rilor regionali, apoi vom analiza cum s-a implicat NATO în aceastã regiune ºi
care sunt premisele creãrii unei strategii pentru aceastã zonã.
Prãbuºirea comunismului în Europa de Sud-Est ºi dizolvarea URSS din anii

1989-1991 au deschis o nouã erã a istoriei pentru þãrile din regiunea Mãrii Negre.
Acest spaþiu, perceput ca o zonã distinctã datoritã intereselor geopolitice mani-
festate de cãtre statele riverane ºi intereselor geostrategice ale unor actori in-
————————
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ternaþionali, a devenit una din cele mai dinamice zone din perioada postrãzboi
rece ºi post-Uniunea Sovieticã, în interiorul cãreia s-a prãbuºit imperiul sovietic,
au apãrut noi state, regimurile comuniste au fost înlocuite de guverne democra-
tice ºi au fost stabilite noi relaþii între actorii din regiune. Mai mult decât atât,
„aceºtia au început sã interacþioneze în mod direct cu NATO, în calitate de par-
teneri, ºi nu ca adversari învinºi“2.
Din punct de vedere geopolitic, aceastã zonã se aflã situatã la intersecþia a trei

regiuni extrem de importante: fostul spaþiu sovietic la est, Orientul Mijlociu
Extins la sud ºi regiunea occidentalã, reprezentatã de comunitatea democraticã
transatlanticã la vest. Toate aceste regiuni se întâlnesc în zona Marea Neagrã –
Marea Caspicã, iar „dacã dorim sã combatem ameninþãrile care vin dinspre
fostul teritoriu sovietic ºi dinspre Orientul Mijlociu sau sã folosim oportunitãþile
care vin dinspre comunitatea euroatlanticã, atunci va trebui sã ne gândim la
aceastã zonã ca o punte de legãturã între aceste provocãri ºi tentaþii“.3
Schimbãrile intervenite în ultimii ani în mediul de securitate din Balcani,

Caucazul de Sud ºi din fostele state sovietice au exercitat o influenþã directã
asupra evoluþiei stãrii de securitate din regiunea Mãrii Negre. Lista problemelor
de securitate este lungã ºi complexã ºi cuprinde atât aspecte legate de domeniul
securitãþii soft, cât ºi de cel al securitãþii de tip hard. Riscurile care ameninþã
securitatea zonei Mãrii Negre încep de la provocãrile apãrute dupã reconstrucþia
unor state în urma destrãmãrii URSS ºi se întemeiazã pe ambiþiile teritoriale,
sferele de influenþã, delimitãrile frontierelor, interesele economice, cãile de trans-
port, resursele naturale, conflictele etnice, neînþelegerile religioase, continuând
cu securitatea resurselor energetice, probleme de mediu, combaterea traficului
de fiinþe umane, de droguri ºi de arme, criminalitatea transfrontalierã, prolife-
rarea armelor de distrugere în masã4.
O etapã importantã în evoluþia ºi transformarea zonei a reprezentat-o pro-

cesul de extindere al NATO spre estul continentului, pânã pe coasta de vest a
Mãrii Negre. Reconfigurarea dispozitivului NATO spre estul continentului, prin
includerea României ºi Bulgariei, plaseazã pentru prima datã cele ºase þãri rive-
rane Mãrii Negre într-o poziþie de paritate numericã: trei state membre ale
NATO (România, Bulgaria ºi Turcia) la sud ºi vest, ºi alte trei state, riverane
Mãrii Negre, dar nemembre ale NATO (Georgia, Ucraina ºi Federaþia Rusã) la
nord ºi est. În aceste condiþii, Marea Neagrã înceteazã sã mai fie o mare aflatã
exclusiv sub influenþa þãrilor ex-sovietice ºi devine o mare în care prezenþa Ali-
anþei Nord-Atlantice, prin cele trei state membre, nu mai este simbolicã, ci sub-
stanþializatã în delimitarea unor noi dimensiuni geostrategice. În consecinþã, ex-
tinderea NATO, transformarea internã a Alianþei, eforturile de securizare a gra-
niþei sale estice ºi dislocarea trupelor americane pot fi apreciate ca fiind subiecte
interconectate care reflectã interesul evident manifestat de NATO în a pune ba-
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Moºtoflei (coord.), Securitate ºi stabilitate în bazinul Mãrii Negre, Bucureºti, Editura Universitãþii Naþionale
de Apãrare „Carol I“, 2005, p. 262.

3 Sorin Fetic, Riscuri de securitate în bazinul Mãrii Negre, în C. Moºtoflei (coord.), Dinamica mediului
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zele unui nou centru strategic în regiunea Mãrii Negre care sã lege Europa de
Caucaz ºi de Orientul Mijlociu. Însã persistenþa conflictelor în regiune ºi fragili-
tatea instituþiilor naþionale sugereazã cã un sistem geopolitic funcþional în zona
Mãrii Negre nu se va realiza prea repede. Din aceste motive, putem aprecia cã,
cel puþin pe termen scurt ºi mediu, Marea Neagrã va fi încã o regiune euroatlan-
ticã insuficient dezvoltatã ºi, în consecinþã, va avea nevoie de o strategie de se-
curitate ºi apãrare dublatã de o strategie de dezvoltare economico-socialã realã5.
Un moment de cotiturã în evoluþia stãrii de securitate din regiunea Mãrii

Negre l-a constituit conflictul dintre Federaþia Rusã ºi Georgia asupra celor douã
provincii caucaziene, Abhazia ºi Osetia de Sud, din august 2008, care a generat
tensiuni între Occident ºi Federaþia Rusã. În urma acestui conflict, mediul de
securitate în regiunea Mãrii Negre s-a modificat, în sensul cã au apãrut o serie
de schimbãri ale aspectelor de securitate regionalã, datorate repoziþionãrii þãrilor
din zonã în urma acþiunilor Federaþiei Ruse. Aceasta din urmã doreºte sã se re-
afirme ca putere regionalã ºi face eforturi de a împiedica NATO, UE sau SUA sã
câºtige influenþã în zonã.
La acest moment, regiunea Mãrii Negre reprezintã un spaþiu de confluenþã în

care se înregistreazã douã tendinþe contradictorii privind asigurarea securitãþii:
una euroatlanticã ºi una ruseascã. Este vorba de deschiderea ºi internaþiona-
lizareaMãrii Negre prin implicarea politicã ºi militarã a actorilor extraregionali
(NATO, UE, SUA) ºi promovarea multilateralismului în problematica securitãþii
regiunii — curent susþinut de România, Bulgaria, Georgia ºi Ucraina. Aceste
state considerã cã includerea regiunii Mãrii Negre în sistemul euroatlantic poate
consolida temelia acestui sistem ºi poate proteja sistemul împotriva ameninþã-
rilor viitoare la adresa pãcii ºi stabilitãþii ºi, totodatã, reprezintã mecanismul de
garantare a pãcii în acest areal. Cealaltã tendinþã, potrivit cãreia regiunea este
consideratã o zonã rezervatã puterilor regionale litorale, în care Marea Neagrã ar
trebui sã rãmânã închisã faþã de penetrarea din exterior, este promovatã de Fe-
deraþia Rusã susþinutã de Turcia — ambele interesate sã dobândeascã influenþã
în regiune ºi sã dezvolte doar colaborãri regionale. În ultima vreme, se constatã
o separare a domeniului general al securitãþii regiunii Mãrii Negre (în cadrul cã-
ruia se acceptã formule de deschidere faþã de implicarea structurilor de securitate
euroatlanticã, bazate în special pe instrumentele Parteneriatului pentru Pace al
Alianþei sau Politica Europeanã de Vecinãtate a UE) ºi securitatea maritimã, ca
domeniu distinct al securitãþii regionale. În privinþa securitãþii maritime se sus-
þine o responsabilitate ce aparþine doar statelor riverane, în conformitate cu Con-
venþia de la Montreux, prin aceastã poziþie urmãrindu-se, totodatã, menajarea
Rusiei6.
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Interesul comunitãþii euroatlantice faþã de regiunea Mãrii Negre nu este clar
definit, existând în continuare abordãri diferite rezultate, pe de o parte, din pro-
movarea unui interes bine conturat în regiune mai ales din partea Statelor Unite
ºi, pe de altã parte, din dorinþa unor state europene ºi organizaþii de a preveni
iritarea Rusiei. Dupã cum vom vedea în cele ce urmeazã, Federaþia Rusã face
eforturi considerabile în a-ºi menþine ºi consolida influenþa politico-militarã ºi
economicã în zonã, iar Alianþa nu are deocamdatã o strategie euroatlanticã clarã,
o abordare regionalã care sã aducã mai multã stabilitate ºi prosperitate în zonã,
deºi existã premise pentru implementarea unei asemenea strategii.

Orientãrile geopolitice ale actorilor regionali

În prezent, zona Mãrii Negre este marcatã de disputele de naturã politico-mi-
litarã ºi economicã dintre riverani, dar ºi de preocuparea altor state ºi organizaþii
de a-ºi reconsidera interesele în zonã. Într-un cadru mai larg, principalii actori ai
complexului economic ºi de securitate la Marea Neagrã sunt, pe de o parte, ac-
torii regionali, ºi ne referim aici la cele ºase state riverane Mãrii Negre (Româ-
nia, Bulgaria, Turcia, Georgia, Ucraina ºi Federaþia Rusã), ºi, pe de altã parte,
actorii internaþionali: NATO, UE, SUA etc. De asemenea, organismele regionale
de cooperare economicã ºi securitate precum OCEMN/BSEC (Organizaþia de
Cooperare Economicã la Marea Neagrã), BLACKSEAFOR, GUAM, SEDM
(Conferinþa Miniºtrilor Apãrãrii din Europa de Sud-Est) ºi structura ei militarã,
SEEBRING, pot avea un rol semnificativ în securizarea zonei, care, în colabo-
rare cu organismele internaþionale, pot sã asigure realizarea unei arhitecturi re-
gionale de securitate reale ºi eficiente.

În ansamblu, perspectivele securizãrii zonei Mãrii Negre sunt determinate de
includerea acesteia în complexul euroatlantic de securitate. În acest sens, toate
statele riverane Mãrii Negre au stabilit relaþii cu NATO. Situaþia se prezintã
astfel: statele ex-sovietice Federaþia Rusã, Ucraina ºi Georgia au relaþii ºi parte-
neriate speciale cu NATO; Turcia, cel mai vechi membru al NATO din zonã, este
„punte de legãturã între Balcani ºi Orientul Apropiat ºi Mijlociu“; România ºi
Bulgaria, membre ale NATO din 2004, reprezintã „factorii stabilizatori ºi catali-
zatori ai acordurilor de cooperare regionalã“.7

Federaþia Rusã joacã rolul strategic de stat cu o importanþã geopoliticã ma-
jorã în regiune care acþioneazã pentru a-ºi consolida statutul militar ºi economic
ºi care urmãreºte sã menþinã în sfera sa de influenþã statele din fostul spaþiu so-
vietic. Federaþia Rusã urmãreºte în principal douã aspecte: blocarea expansiunii
occidentale în zona sa de influenþã (Marea Neagrã, Caucaz, Asia Centralã) ºi
monopolizarea exploatãrii resurselor energetice ºi a reþelelor de transport ºi dis-
tribuþie din regiune. Moscova a privit cu ostilitate vãditã integrarea statelor bal-
tice ºi sud-est europene în structurile euroatlantice. Ea a început sã practice o po-
liticã deosebit de agresivã în „vecinãtatea apropiatã“ ºi, totodatã, s-a preocupat
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sã-ºi consolideze relaþiile cu state occidentale influente din NATO ºi UE, mizând
pe faptul cã nimeni nu-i poate contesta în regiune „hegemonia energeticã“.
Aceste aspecte evidenþiazã intenþia Rusiei de a nu renunþa la atuurile deþinute în
regiunea Mãrii Negre. De altfel, în diverse ocazii preºedintele rus, Vladimir
Putin, a declarat cã bazinul Mãrii Negre ºi cel al Mãrii Azov se aflã în zona rusã
de interes strategic ºi a subliniat cã Marea Neagrã8 oferã Rusiei acces direct la
cele mai importante rute globale de transport. În plus, liderul rus a manifestat un
interes constant pentru flota rusã la Marea Neagrã, care, deºi cam uzatã, repre-
zintã o forþã semnificativã, de care trebuie sã se þinã seama9.
Dupã 11 septembrie 2001, Rusia a devenit un partener important în combate-

rea noilor ameninþãri de securitate, incluzând terorismul, crima organizatã,
imigraþia ilegalã sau diferite forme de trafic ilegal, iar relaþiile NATO–Rusia
s-au îmbunãtãþit în mod substanþial. Crearea Consiliului NATO–Rusia în 2002
reprezintã o etapã semnificativã în direcþia cooperãrii cu Alianþa.
La rândul ei, Turcia este responsabilã cu respectarea regimului strâmtorilor

(Bosfor, Dardanele — legate prin Marea Marmara), conform Convenþiei de la
Montreux, acestea fiind în momentul de faþã singurele artere importante pentru
transportul extern pe mare, destul de la îndemânã pentru toþi riveranii. Controlul
asupra strâmtorilor îi conferã un statut privilegiat printre riverani. Ankara ur-
mãreºte integrarea în UE ºi încurajeazã majoritatea statelor din spaþiul CSI sã-ºi
consolideze independenþa ºi sã se integreze în structurile euroatlantice. În plan
economic, se constituie treptat într-o zonã de tranzit al resurselor energetice pro-
venite din Orientul Mijlociu (Iran, Irak) ºi regiunea Mãrii Caspice. De asemenea,
o cantitate importantã a resurselor provenite din Federaþia Rusã e redirecþionatã
cãtre Occident prin intermediul portului Ceyhan10. Din punct de vedere militar,
Turcia deþine a doua mare armatã din cadrul NATO, iar dupã atentatele de la 11
septembrie s-a solidarizat cu SUA pentru combaterea terorismului internaþional,
însã în timp s-a detaºat de strategia americanã privind Orientul Mijlociu ºi de
rãzboiul împotriva terorismului, fapt ce a dus la o rãcire considerabilã a relaþiilor
cu SUA ºi NATO.
Mizând pe faptul cã nu se poate face abstracþie de prezenþa sa militarã sem-

nificativã la Marea Neagrã, Turcia îºi permite sã-ºi promoveze propriile interese
în regiune, care nu sunt întotdeauna armonizate cu cele ale aliaþilor din NATO.
Alãturi de Federaþia Rusã, Turcia doreºte sã-ºi menþinã supremaþia militarã în
regiune ºi sã limiteze influenþa americanã în acest domeniu. Atât Rusia cât ºi
Turcia sunt deranjate în special de prezenþa militarã a forþelor americane la
Marea Neagrã, prin amplasarea bazelor militare în România ºi Bulgaria, pe de o
parte, ºi, pe de altã parte, de extinderea ariei de desfãºurare a Operaþiunii Active
Endeavour din Marea Mediteranã în Marea Neagrã, urmãritã de NATO.
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10 Sorin Vengheº, M. F. Onofrievici, op. cit, p. 290.



Referitor la lansarea Operaþiunii Active Endeavour11 (OAE) în Marea Medi-
teranã, aceasta a reprezentat una dintre cele opt mãsuri luate de NATO la acel
moment pentru a sprijini SUA în urma atacurilor teroriste de la 11 septembrie
2001. În martie 2003, NATO a extins aria de responsabilitate a Active Endeavour
pentru a include escortarea prin strâmtoarea Gibraltar a navelor comerciale, deci
nemilitare, aparþinând þãrilor membre ale Alianþei care tranziteazã strâmtoarea.
Începând cu martie 2004, aria de responsabilitate geograficã a OAE s-a extins în
toatã regiunea mediteraneeanã. Datoritã succesului operaþiei, unii aliaþi au sus-
þinut extinderea Active Endeavour din Marea Mediteranã în Marea Neagrã. Justi-
ficarea extinderii Operaþiunii Active Endeavour în Marea Neagrã rezultã din
lipsa unei legislaþii internaþionale clare ºi precise în zonã care sã fie respectatã
de toþi actorii implicaþi, precum ºi lipsa organelor de monitorizare, prevenire ºi
control, de cooperare regionalã ºi internaþionalã care sã contribuie la securitatea
regionalã prin acþiuni de monitorizare ºi chiar de intervenþie antiteroristã12.
Pe fondul ofensivei diplomatice desfãºurate de Turcia ºi Federaþia Rusã, la

nivelul NATO nu s-a întrunit consensul privind rolul Alianþei ºi extinderea ope-
raþiunii OAE a NATO de combatere a terorismului din Marea Mediteranã în Ma-
rea Neagrã. Unele þãri au încercat menajarea relaþiilor NATO cu Federaþia Rusã.
Principalii susþinãtori ai acestei strategii prudente sunt Franþa ºi Germania, care
recomandã dezvoltarea cu prioritate a formulelor de cooperare existente. În tot
acest timp, administraþia americanã a transmis frecvent semnale cã doreºte ca
Marea Neagrã sã devinã cu adevãrat o mare deschisã, o prelungire a Mãrii Me-
diterane.
Cum am menþionat deja, poziþiile Rusiei ºi ale Turciei nu converg cu cele ale

SUA/NATO referitoare la prezenþa permanentã a flotei NATO în bazinul Mãrii
Negre. Acestea considerã cã securitatea spaþiului Mãrii Negre trebuie ºi poate fi
asiguratã eficient prin cooperarea exclusivã a þãrilor riverane, fãrã amestecul
altor þãri sau instituþii internaþionale. Ele argumenteazã cã în regiune îºi desfã-
ºoarã activitatea douã grupe navale operative militare: BLACKSEAFOR13 ºi
Black Sea Harmony (OBSH)14, ambele având obiective identice cu cele ale flotei
NATO, ºi cã ele sunt suficiente pentru asigurarea securitãþii în Marea Neagrã.
Turcia nu agreeazã aceastã propunere deoarece se teme sã nu piardã controlul

asupra strâmtorilor, potrivit prevederilor Convenþiei de la Montreux, ºi, ca ur-
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14 Forþã navalã, înfiinþatã la 1 martie 2004, care aparþine Marinei Militare a Turciei, sprijinitã de Rusia,
ce include activitãþi de securitate maritimã cu accent principal pe strâmtoarea Bosfor.



mare, sã nu-ºi diminueze importanþa strategicã în cadrul Alianþei. Sadi Cayci,
expert turc în problemele dreptului internaþional, afirma cã: „Washingtonul
poate lansa diverse iniþiative pe baza normelor unanim acceptate ale dreptului
internaþional ºi rolului sãu în lume, însã nu are dreptul sã cearã crearea unei baze
americane în Marea Neagrã, deoarece SUA nu sunt stat riveran“15. La rândul ei,
Federaþia Rusã, care nu ºi-a propus sã devinã membru al NATO, respinge aceas-
tã iniþiativã deoarece se teme cã va fi izolatã ºi-ºi va pierde supremaþia militarã
în regiune.
Din punct de vedere geopolitic ºi geostrategic, Ucraina reprezintã cel mai

important teritoriu dintre Europa ºi Rusia. În contextul actualei situaþii politico-
militare ºi economice din zona Mãrii Negre, pe plan intern se confruntã cu nu-
meroase tensiuni de ordin religios, iar pe plan extern are diferende cu Federaþia
Rusã pentru peninsula Crimeea (regiune autonomã din 1999 ºi dominatã de ru-
sofoni). Potrivit analiºtilor, situaþia din Crimeea poate deveni la fel de periculoasã
precum cea din Osetia de Sud. Încã dependentã economic de Rusia, Ucraina
posedã resurse economice ºi militare considerabile ºi îºi doreºte ca prin aderarea
la NATO sã-ºi securizeze independenþa faþã de Federaþia Rusã. Deºi face eforturi
pentru a se integra Alianþei, mai are de aºteptat. Existenþa anumitor neînþelegeri
între Rusia ºi Ucraina — datorate prezenþei militare ruse în peninsula Crimeea
în urma închirierii bazei navale din portul ucrainean Sevastopol, unde staþio-
neazã principala bazã navalã a flotei ruse din Marea Neagrã pânã în anul 2017
— reduc valoarea atuurilor integrãrii Ucrainei. Închirierea bazei navale de la
Sevastopol ºi a infrastructurii necesare Flotei Ruse a Mãrii Negre dincolo de
anul 201716 poate naºte o situaþie fãrã precedent în condiþiile aderãrii Ucrainei
la NATO: existenþa unei baze ruseºti pe teritoriul Alianþei. Alþi specialiºti sunt de
pãrere cã „mai mult ca sigur cã prezenþa flotei ruseºti la Sevastopol va înceta
dupã 2017“ (...) iar în 2018 Sevastopolul va deveni bazã a NATO17.

Georgia este un alt stat riveran cu vederi prointernaþionalizare care doreºte
ieºirea din sfera de influenþã a Rusiei. Georgia are ca prioritãþi restaurarea suve-
ranitãþii ºi securizarea relaþiei de bunã vecinãtate cu Rusia, menþinându-ºi în ace-
laºi timp independenþa ºi libertatea de a avea opþiuni strategice. Ea îºi poate
îmbunãtãþi situaþia energeticã în condiþiile punerii în funcþiune a conductelor
Baku–Tbilisi–Ceyhan (petrol) ºi Shah Deniz–Baku–Tbilisi–Erzum (gaze), ceea
ce i-ar reduce dependenþa economicã de Federaþia Rusã. Este interesatã în atra-
gerea coridorului internaþional de transport care strãbate Marea Neagrã pe direc-
þia porturilor Batumi ºi Poti18. Prioritatea politicii externe georgiene este inte-
grarea þãrii în structurile NATO, deocamdatã blocatã în urma conflictului din
vara anului 2008 cu Rusia asupra Osetiei de Sud ºi Abhaziei.
Georgia se gãseºte acum într-o situaþie delicatã ca urmare a recunoaºterii uni-

laterale din partea Rusiei a independenþei celor douã provincii. Deºi au respins
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recunoaºterea independenþei Abhaziei ºi Osetiei de Sud ºi ºi-au reafirmat spriji-
nul pentru integritatea teritorialã a Georgiei, aliaþii s-au abþinut sã încurajeze
cererile repetate de preºedintele georgian Mihail Saakaºvili de a „accelera inte-
grarea“ þãrii sale în NATO. În acest sens, cel puþin pe termen scurt ºi mediu, sin-
gura alternativã a Georgiei în ceea ce priveºte Marea Neagrã o reprezintã sus-
þinerea politicilor ºi abordãrilor promovate de NATO ºi UE.
Odatã cu aderarea României ºi Bulgariei la NATO raportul de forþe din zona

Mãrii Negre s-a echilibrat. Acum sunt trei membre ale NATO ºi trei nemembre,
dar care beneficiazã de acorduri speciale cu Alianþa. Dintre cele ºase state rive-
rane, ele sunt ºi membre ale UE ºi, ca atare, aliate poziþiilor celor douã orga-
nizaþii. Prezenþa României ºi Bulgariei în NATO asigurã, împreunã cu cea a
Turciei, atât controlul ºi securitatea regiunii, cât ºi transformarea acesteia într-un
spaþiu de confluenþã ºi cooperare. Faptul cã sunt state stabile le recomandã
pentru a fi angajate în prima linie a frontului activitãþilor curente ºi viitoare ale
Alianþei.19
Prin intermediul României ºi al Bulgariei, Alianþa asigurã controlul asupra

bazinului Mãrii Negre ºi Eurasiei precum ºi facilitarea legãturii cu zonele fier-
binþi din Orientul Mijlociu. Din perspectivã militarã, în regiunea flancului de sud
al NATO, România conteazã ca a doua forþã militarã, dupã Turcia. Reformele în
domeniul militar ºi experienþa participãrii unitãþilor româneºti la operaþiunile
sub comandã NATO din Balcani, Afganistan ºi Irak au întãrit poziþia României
în ecuaþia securitãþii ºi stabilitãþii regionale20. Dupã atacurile teroriste din 11
septembrie 2001, România ºi Bulgaria au cooperat cu SUA ºi NATO, ºi-au des-
chis pentru Washington ºi Alianþã spaþiul aerian, au acordat facilitãþi pentru folo-
sirea bazelor terestre ºi a porturilor în timpul Operaþiunii Enduring Freedom din
cadrul campaniei militare din Afganistan. România este un contribuitor impor-
tant cu forþe în cadrul SEEBRING, care a participat începând din 2006 la mi-
siunii ISAF în Afganistan. Alãturi de armatele statelor riverane Mãrii Negre,
þara noastrã participã la reuniunile ºi exerciþiile desfãºurate în cadrul Grupului
de forþe navale de la Marea Neagrã (BLACKSEAFOR), element regional de
dezvoltare a cooperãrii ºi interoperabilitãþii între forþele militare ale spaþiului
pontic.
Poziþia strategicã a României a fãcut necesarã din ce în ce mai mult adoptarea

unei politici coerente faþã de regiunea Mãrii Negre.Administraþia de la Bucureºti
ºi-a asumat „un rol activ în regiunea extinsã a Mãrii Negre“ pe coordonatele di-
recþiilor promovate de NATO ºi UE. Ca promotor al politicii Alianþei în regiune,
România ar trebui sã se implice mult mai activ în transformarea spaþiului Mãrii
Negre într-o regiune stabilã, atât prin pârghiile date de poziþia sa strategicã la
intersecþia Balcanilor cu Caucazul, cât ºi printr-o cooperare ºi colaborare mai
strânsã cu statele UE ºi cele riverane.
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Implicarea NATO în zona Mãrii Negre

Dupã sfârºitul confruntãrii Est-Vest, regiunea Mãrii Negre a intrat în sfera de
interes a NATO mai ales ca spaþiu logistic de intervenþie pentru Asia Centralã,
Europa de Sud-Est ºi Orientul Mijlociu. Imediat dupã 1991 Alianþa a trebuit sã
se adapteze rapid — prin lãrgirea sferei de interese, redefinirea misiunilor ºi
obiectivelor sale, modificarea ariei geografice a teritoriului aliat — pentru a co-
respunde complexitãþii ºi dinamicii mediului de securitate internaþional, în care
riscurile s-au diversificat ca substanþã ºi ca arie din care provin. Preocuparea
majorã a Alianþei Nord-Atlantice dupã dispariþia Uniunii Sovietice a reprezen-
tat-o extinderea spre est, fapt ce a contribuit semnificativ la restabilirea vitalitãþii
organizaþiei. Puterile occidentale au urmãrit ca prin atragerea în NATO a statelor
europene din aceastã arie geograficã sã extindã zona de pace, toleranþã etnicã ºi
stabilitate politicã în estul continentului, pentru a permite crearea unei Europe
unitare, libere ºi prospere.
Interesul faþã de aceastã zonã s-a accentuat cu precãdere dupã atentatele tero-

riste din Statele Unite de la 11 septembrie 2001. Pentru NATO, regiunea Mãrii
Negre a devenit noua linie de front a luptei împotriva traficului de arme, droguri,
fiinþe umane etc. Odatã cu începerea campaniei contra terorismului desfãºuratã
în Afganistan ºi Irak ºi extinderea atribuþiilor NATO în aceste zone, regiunea
Mãrii Negre a devenit un element primordial al strategiei occidentale datoritã ca-
pacitãþii acesteia de a oferi bune baze de proiecþie a forþei cãtre teatrele de ope-
raþiuni din Afganistan ºi Irak.
Cu cât Alianþa înainteazã spre est, înspre Marea Neagrã, întâlneºte vecini noi,

care se confruntã cu riscuri atât asimetrice, cât ºi convenþionale ºi care încep sã
constituie o preocupare prioritarã pentru Alianþã. NATO s-a apropiat de fosta
ameninþare — URSS, actuala Federaþie Rusã, care s-a transformat într-un parte-
ner important. Marea Neagrã este acum înconjuratã de state foste sovietice, cu
diferite grade de instabilitate ºi cu probleme serioase de securitate, dar ºi de state
care îndeplinesc standardele de securitate ºi apãrare ale Alianþei. La acest mo-
ment toate statele din regiune au relaþii instituþionalizate cu NATO, fiind parte a
comunitãþii euroatlantice, fie ca aliaþi, fie ca parteneri.
Deºi Alianþa este interesatã de realizarea unui sistem de securitate stabil la

Marea Neagrã, devenitã frontiera ei, încã nu ºi-a identificat un rol precis în zonã.
Alianþa urmãreºte problema mai mult din perspectiva parteneriatelor cu zona. De
remarcat este faptul cã în cadrul NATO þãrile aliate încã nu au atins consensul
în ceea ce priveºte situarea problematicii Mãrii Negre pe agenda comunã. Având
în vedere aceastã situaþie, este deosebit de dificil ca Alianþa sã definescã o stra-
tegie comunã pentru Marea Neagrã. Nici în problema securitãþii maritime nu
existã aproape niciun fel de dialog în cadrul NATO, cu toate cã Marea Neagrã
este acum pe jumãtate mare a NATO ºi frontierã a Alianþei, iar documentele ofi-
ciale confirmã faptul cã NATO nu are o politicã specialã pentru Marea Neagrã.
De pildã, la Summit-ul NATO de la Istanbul din 2004 Alianþa nu a lansat nicio
strategie coerentã pentru noua vecinãtate, ci doar a recunoscut importanþa regi-
unii Mãrii Negre pentru securitatea euroatlanticã ºi a lansat cooperarea consoli-
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datã în vederea asigurãrii stabilitãþii acestei regiuni. Iar la Summit-ul NATO de
la Bucureºti din 2008 „securitatea la Marea Neagrã“ a fost înscrisã într-un capi-
tol distinct în declaraþia Summit-ului în care se recunoaºte importanþa strategicã
a regiunii ºi faptul cã NATO susþine procesele înregistrate de organizaþiile regio-
nale ºi asigurã sprijin statelor riverane. „A fost recunoscutã de cãtre aliaþi impor-
tanþa strategicã a Mãrii Negre ºi regiunii înconjurãtoare acesteia pentru securi-
tatea euroatlanticã. NATO salutã progresul în consolidarea responsabilitãþii re-
gionale, prin utilizarea eficientã a iniþiativelor ºi mecanismelor existente ºi va
continua sã sprijine aceste eforturi în mod adecvat, ghidatã de prioritãþile regio-
nale ºi pe baza transparenþei, complementaritãþii ºi inclusivitãþii, în scopul
dezvoltãrii dialogului ºi cooperãrii între statele Mãrii Negre ºi dintre acestea ºi
Alianþã.“21
Primii paºi concreþi fãcuþi de NATO în regiunea Mãrii Negre, pentru întãrirea

stabilitãþii ºi securitãþii zonei, au fost fãcuþi odatã cu lansarea Programului Parte-
neriatul pentru Pace (Partnership for Peace — PfP), la care au aderat toate
statele din regiune. Aceastã situaþie a schimbat percepþia tradiþionalã occidentalã
despre regiune ºi a schimbat climatul relaþiilor reciproce. Un moment important
al avansãrii NATO în regiune îl reprezintã aderarea României ºi a Bulgariei în
2004. Au urmat apoi instituirea unor cooperãri speciale cu statele din zonã care
s-au concretizat în Consiliul NATO–Rusia, Comisia NATO – Ucraina ºi Comisia
NATO – Georgia. Statele Unite ºi-au marcat interesul pentru zona Mãrii Negre
prin prezenþa trupelor americane în bazele înfiinþate pe litoralul românesc ºi bul-
gãresc (ca parte a campaniei împotriva terorismului ºi de susþinere a acþiunilor
din Irak ºi Afaganistan) ºi prin Operaþiunea Active Endeavour gestionatã de
NATO.
Aºa cum am specificat deja, dupã 1991 NATO a fost unul dintre primii actori

internaþionali care s-au implicat în regiune, mai întâi ca parte a discuþiilor pentru
extindere. Cooperarea cu statele din zonã a evoluat pe douã dimensiuni impor-
tante: una bazatã pe cooperãri specifice bilaterale între NATO ºi statele partenere
interesate, concretizatã în Parteneriatul pentru Pace, lansat în iunie 1994 la
Summit-ul NATO de la Bruxelles, ºi alta de naturã politicã, concretizatã în Con-
siliul Parteneriatului Euro-Atlantic (Euro-Atlantic Partnership Council —
EAPC)22, înfiinþat în 1997 la Summit-ul NATO de la Sintra. Cele douã formate,
cu funcþii distincte dar complementare, au fost raþionalizate prin deciziile
Summit-ului de la Praga din 2002, iar apoi au fost reunite sub conceptul de Par-
teneriat Euro-Atlantic23. Cel mai important instrument de acþiune al NATO în
zonã ºi prin care s-a realizat practic cooperarea a fost Parteneriatul pentru Pace,
care reprezintã un cadru de cooperare militarã între statele aliate ºi cele partenere
ale NATO. Toate statele de la Marea Neagrã (Bulgaria, Georgia, România, Rusia
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ºi Ucraina), mai puþin Turcia, care este membrã a Alianþei din 1952, au semnat
în perioada 1994-1995 documentele PfP.24
Prin mecanismele de cooperare, schimb de experienþã, asistenþã în domeniul

reformelor, Parteneriatul a reprezentat, pentru o bunã perioadã de timp, un pas
premergãtor aderãrii la Alianþã. Acest fapt a contribuit la procesul de extindere
a NATO cu 10 noi state (în 1999 ºi în 2004). Odatã cu transformarea Alianþei, în
cadrul Parteneriatului au fost dezvoltate o serie de instrumente specifice de co-
operare, militare ºi regionale25, care practic au revizuit programul PfP ºi s-au
aplicat ºi statelor din zona Mãrii Negre.
La Summit-ul NATO de la Istanbul din 2004 a fost adoptat Documentul pri-

vind orientarea strategicã a Parteneriatului pentru Pace spre Caucaz ºi Asia Cen-
tralã care prevede posibilitatea ca în cadrul PfP sã se dezvolte acþiuni în dome-
niul securitãþii maritime ºi portuare, complementare iniþiativelor regionale. În
acest context, România a lansat în 2004 Border Defense Initiative, demers ce are
ca scop întãrirea securitãþii frontierelor ºi combaterea proliferãrii armelor de dis-
trugere în masã.
Prin aderarea României ºi Bulgariei la NATO la 29 martie 2004, graniþa Ali-

anþei este acum scãdatã de Marea Neagrã pe o lungime de 2174 km (Turcia 1595
km, România 225 km, Bulgaria 354 km)26. Aceasta înseamnã cã din totalul liniei
de coastã a Mãrii Negre de 4090 km, NATO are în responsabilitate jumãtate.
NATO ºi-a extins influenþa la Marea Neagrã în 2006, odatã ce Statele Unite

au semnat acorduri cu România ºi Bulgaria privind înfiinþarea de baze militare
americane pe teritoriile lor. Astfel, în România au fost amplasate patru baze ame-
ricane ale NATO ºi alte patru în Bulgaria, cu scopul de a lansa campanii militare
împotriva bazelor logistice ale organizaþiilor teroriste din Orientul Mijlociu, de
unde provin cele mai grave ameninþãri la adresa securitãþii occidentale. Ulterior,
atât Georgia cât ºi Ucraina s-au arãtat disponibile sã gãzduiascã astfel de baze pe
teritoriile lor ºi, alãturi de Federaþia Rusã, au permis forþelor NATO accesul în
spaþiul lor aerian. Prezenþa trupelor americane pe teritoriul statelor din zona
Mãrii Negre este consideratã drept elementul major de susþinere a securitãþii.
Pe de altã parte, aceste acþiuni ale SUA l-au determinat pe fostul disident so-

vietic Alexandr Soljeniþîn sã afirme cã acþiunile NATO reprezintã o serie de
„preparative pentru încercuirea totalã a Rusiei ºi uzurparea suveranitãþii sale“ ºi
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sã acuze NATO cã „sprijinã revoluþiile din fostele state sovietice ºi îºi sporeºte
rolul în Asia Centralã“, zonã tradiþionalã de influenþã a Rusiei27.

Relaþia NATO – Federaþia Rusã

Pentru a crea un tablou complet al rolului NATO în cadrul complexului de
securitate ºi stabilitate din zona Mãrii Negre va trebui sã analizãm relaþia NATO
cu Federaþia Rusã ºi apoi cu Ucraina ºi Georgia. În mod constant, NATO a acor-
dat o atenþie maximã relaþiilor cu Federaþia Rusã dupã destrãmarea URSS, pe
considerentul cã aceasta nu putea fi exclusã din construirea unei securitãþi solide
europene. Dupã cum vom vedea, în cadrul relaþiei dintre aceºti doi actori au exis-
tat momente care au permis dezvoltarea acestei cooperãri, dar au existat ºi nume-
roase tensiuni ºi neînþelegeri asupra anumitor probleme. De asemenea, având în
vedere poziþia SUA în cadrul NATO, tensiunile dintre SUA ºi Rusia nu pot fi
neglijate în planul acestor relaþii.
În decembrie 1991 Federþia Rusã s-a alãturat Consiliului de Cooperare Nord-

Atlantic, care a funcþionat ca forum de consultare între membrii NATO ºi statele
din Europa Centralã ºi de Est. În anul 1994 Rusia a intrat în Parteneriatului pen-
tru Pace. Acest parteneriat a deschis noi oportunitãþi de cooperare între cele douã
pãrþi care s-au concretizat în participarea Rusiei la implementarea acordului de
pace în Bosnia-Herþegovina unde, pentru prima datã, foºtii adversari, contingen-
tele Aliate ºi ruseºti, au participat împreunã la o operaþiune militarã multina-
þionalã.
Relaþia dintre NATO ºi Federaþia Rusã a fost instituþionalizatã prin semnarea,

în mai 1997 la Paris, a „Actului fondator NATO–Rusia asupra relaþiilor mutuale,
cooperãrii ºi securitãþii“, pe baza cãruia a fost creat Consiliul Permanent Comun
NATO–Rusia (PJC). Una dintre divergenþele importante a avut loc în anul 1999,
în urma bombardãrii provinciei Kosovo de cãtre Alianþã pentru a pune capãt ac-
þiunilor de purificare etnicã declanºate de sârbi împotriva albanezilor kosovari,
când, în semn de protest, Rusia ºi-a suspendat temporar participarea la Consiliul
Permanent Comun NATO-Rusia. O apropiere NATO–Rusia a avut loc dupã ata-
curile teroriste din 11 septembrie 2001, când Federaþia Rusã a solidarizat cu Sta-
tele Unite în lupta contra terorismului internaþional. În mai 2002 la Summit-ul
de la Roma, Rusia ºi NATO au creat Consiliul NATO–Rusia (NRC) ºi au semnat
Declaraþia privind relaþiile NATO–Rusia (Declaraþia de la Roma).28
Cooperarea NATO-Rusia a continuat cu elaborarea anualã a unui plan împo-

triva terorismului, decizie luatã în cadrul întâlnirii NRC din cadrul Summit-ului
de la Istanbul din iunie 200429. NATO ºi Rusia au mai cooperat în domenii pre-
cum sistemele de apãrare antirachetã de micã amploare, activitãþi navale ºi
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schimburi academice ºi au semnat un acord pentru tranzitul prin Rusia al echi-
pamentului neletal destinat frontului din Afganistan.
Au existat ºi existã încã multe alte probleme care privesc securitatea euro-

peanã asupra cãrora Federaþia Rusã ºi NATO au divergenþe ºi care pot afecta re-
laþia lor instituþionalizatã. Dintre acestea: opoziþia Rusiei faþã de extinderea Ali-
anþei spre Est, Tratatul privind Forþele Convenþionale în Europa (CFE), apãrarea
antirachetã, conflictul din Georgia.
Referitor la extinderea Alianþei spre Est prin cooptarea Georgiei ºi Ucrainei,

Federaþia Rusã s-a opus ferm extinderii Alianþei în fostul spaþiu sovietic, deºi
ºi-a afirmat constant dorinþa pentru a dezvolta colaborarea cu NATO. Moscova
considerã cã extinderea spre est a NATO ca organizaþie militarã ar fi o amenin-
þare directã, în condiþiile în care Federaþia Rusã promoveazã o politicã externã
favorabilã recâºtigãrii ºi dezvoltãrii sferei sale de influenþã asupra unor state
vecine ex-sovietice, urmãrind astfel sã-ºi consolideze statutul de mare putere în
regiune ºi sã ocupe poziþii cheie în structurile europene de securitate. Perspectiva
integrãrii la NATO a celor douã state postsovietice a provocat o reacþie de ne-
mulþumire din partea Rusiei, care îºi vedea ameninþatã strategia de creare a unui
cordon de securitate în jurul graniþelor sale, un cordon format din state dacã nu
aliate, mãcar neutre.
Ea se declarã clar împotriva extinderii NATO în acestã regiune ºi susþine cã

acordarea Planurilor de Acþiune pentru Aderarea Georgiei ºi Ucrainei ar deter-
mina o destabilizare a situaþiei de securitate la Marea Neagrã. O Alianþã puter-
nicã, transformatã, este perceputã de Rusia ca o ameninþare, deºi între cei doi ac-
tori existã un parteneriat strategic de cooperare. Mai mult, noua doctrinã militarã
a Federaþiei Ruse pune NATO ºi Occidentul pe primul loc între ameninþãrile
actuale la adresa securitãþii Rusiei. Preºedintele rus a ameninþat cã dacã Ucraina
intrã în NATO ºi împreunã cu Polonia ºi Cehia ajutã America sã instaleze un
sistem de apãrare antirachetã în Europa, Rusia îºi va îndrepta rachetele nucleare
spre Ucraina. Este de aºteptat cã Moscova va încerca sã creeze noi disensiuni
între membrii NATO, în aºa fel încât sã previnã cooptarea Ucrainei ºi Georgiei
în structurile de securitate occidentale.30

Relaþia NATO cu Ucraina ºi Georgia

Referitor la relaþiile bilaterale NATO-Ucraina ºi NATO-Georgia, acestea s-au
dezvoltat dupã „revoluþia portocalie“ din Ucraina (2004) ºi „revoluþia trandafi-
rilor“ din Georgia (2003). Ambele þãri au început cooperarea cu NATO în cadrul
Parteneriatului pentru Pace, Ucraina fiind primul stat membru al CSI care a
semnat acest parteneriat în 1994 ºi numãrându-se printre membrii fondatori
ai Consiliului de Parteneriat Euro-Atlantic din 1997. În iulie 1997, în cadrul
Summit-ului de la Madrid, s-a semnat „Carta asupra Parteneriatului Distinct
dintre NATO ºi Ucraina“, care stabileºte înfiinþarea Comisiei NATO-Ucraina
(NUC). Carta conþine strategia Ucrainei de a-ºi accelera integrarea în structurile
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europene ºi transatlantice ºi constituie deci baza pe care NATO ºi Ucraina sunt
de acord sã se consulte în contextul securitãþii ºi stabilitãþii euroatlantice ºi în
domenii precum prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor, susþinerea pãcii ºi
operaþiunile umanitare. În noiembrie 2002 a fost adoptat Planul de Acþiuni pen-
tru Ucraina, care a deschis perspectiva unei cooperãri intensificate ºi extinse
între Alianþã ºi statul est-european ºi, totodatã, element precursor al invitaþiei de
includere în Planul de Acþiune pentru Aderarea la NATO (MAP). În aprilie 2005,
în cadrul Summit-ului de la Vilnius (Lituania), Alianþa a lansat Dialogul Inten-
sificat cu Ucraina31. În ianuarie 2008, Ucraina32 a solicitat sã devinã membru în
Planul de Acþiune pentru Aderare la NATO.
În octombrie 2004, Georgia a început procesul de cooperare cu NATO în ca-

drul IPAP (Planul Individual de Acþiune cu Partenerii). Pentru a rãspunde aspira-
þiilor Georgiei la statutul de membru, NATO a iniþiat cu aceasta un Dialog Inten-
sificat, decizie adoptatã în cadrul Summit-ului NATO de la Riga, din noiembrie
2006. Preºedintele Mihail Saakaºvili a fãcut cerere de aderare pentru Georgia în
anul 2007. În ianuarie 2008, electoratul georgian a aprobat cu peste 70% din vo-
turi referendumul cu privire la aderarea la NATO. Aderarea Georgiei la NATO ar
putea stabiliza aceastã þarã, dar ar putea, de asemenea, intensifica tensiunile cu
Moscova, care nu vede cu ochi buni aspiraþiile guvernului de la Tbilisi. Însã NATO
a apãrut la începutul Rãzboiului Rece tocmai pentru a contrabalansa ameninþarea
venitã dinspre Moscova, iar cedarea în acest moment în faþa unei Rusii redeve-
nite puternice ar putea fi interpretatã ca încurajare a ei în fixarea unei noi þinte33.
În candidatura lor la MAP, atât Ucraina cât ºi Georgia au beneficiat în mod

constant de susþinerea Statelor Unite. Importanþa strategicã a Georgiei pentru
SUA se bazeazã în special pe faptul cã þara oferã un coridor convenabil pentru
conductele de carburanþi din bazinul Mãrii Caspice spre vest. Acest culoar de
transport ar evita tranzitul prin Rusia ºi ar eluda controlul monopolizant al Mos-
covei asupra surselor de energie exportate în Occident. Din pãcate, ideea integrã-
rii Ucrainei ºi Georgiei în NATO nu este universal susþinutã de liderii din UE. În
principal, Franþa, Germania ºi Portugalia s-au opus acordãrii Planului deAcþiune
pentruAderare celor douã state, pe motiv cã acestea se aflã în continuare în sfera
de influenþã a Federaþiei Ruse, iar oferta de integrare a celor douã foste republici
sovietice în structurile occidentale le-ar degrada relaþiile cu Rusia34.
Relaþia dintre NATO ºi Federaþia Rusã rãmâne în continuare tensionatã chiar

ºi dupã decizia Summit-ului de la Bucureºti din 2008 care prevede amânarea
acordãrii MAP Georgiei ºi Ucrainei. Dupã o dezbatere dificilã ºi multiple aver-
tismente din partea Moscovei, liderii NATO le-a refuzat statutul de þãri-candi-
date oficial, promiþându-le doar cã, la un moment dat, vor face parte din Alianþã.
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În acest sens, a fost lansatã o perioadã de angajare intensã cu ambele þãri, la nivel
politic înalt, pentru a soluþiona chestiunile încã nerezolvate în privinþa candida-
turilor lor la MAP.Aliaþii au stabilit cã urmeazã sã revizuiascã dosarul în privinþa
candidaturilor Ucrainei ºi Georgiei pentru MAP, în sensul de a reevalua progre-
sele celor douã state, în decembrie 2008, cu ocazia unei întâlniri a miniºtrilor de
externe ai statelor NATO35. Dar nici în decembrie Ucraina ºi Georgia nu au pri-
mit MAP.
Dupã conflictul din Georgia, în cadrul reuniunii NATO de la Bruxelles din

august 2008 la care s-au examinat relaþiile NATO–Rusia, s-a decis crearea Co-
misiei NATO–Georgia (înfiinþatã la 21 august pentru monitorizarea cooperãrii
autoritãþilor georgiene cu Alianþa ºi care a avut prima reuniune la 15 septembrie
2008), dupã modelul Comisiei NATO–Ucraina, ºi suspendarea reuniunilor Con-
siliului NATO–Rusia36.
Ameninþãrile din partea Rusiei în privinþa integrãrii acestor þãri în NATO au

continuat, astfel cã, în toamna lui 2008, ambasadorul rus la NATO, Dmitri Rogo-
zin, a declarat: „Dacã pronosticul meu nu se va adeveri ºi Georgia ºi Ucraina vor
primi MAP în decembrie, partenerii noºtri din NATO vor trebui sã înþeleagã cã
s-a dus cooperarea, s-a zis cu aceastã pace rece… Existã în planul relaþiilor o
linie roºie care nu poate fi depãºitã, iar aceasta este zona intereselor noastre na-
þionale extrem de importante“. Interesul naþional major al Rusiei în regiune se
referã, evident, la pãstrarea monopolului accesului la gazul ºi petrolul caspic, mo-
nopol care, în eventualitatea aderãrii Georgiei la NATO, ar fi puternic afectat37.
La Summit-ul NATO de la Bruxelles din 3 decembrie 2008 care a reunit mi-

niºtrii de externe din NATO pentru a discuta îmbunãtãþirea relaþiilor cu Moscova
în urma conflictului din Georgia, s-au luat în discuþie ºi perspectivele de aderare
la Alianþã ale Georgiei ºi Ucrainei. Referitor la acordarea MAP, Alianþa rãmâne
în continuare prudentã, astfel cã membrii NATO au menþinut deciziile adoptate
la Bucureºti ºi au stabilit sã aprofundeze cooperarea cu cele douã þãri candidate
prin intermediul comisiilor NATO–Ucraina ºi NATO–Georgia în vederea moni-
torizãrii progreselor realizate pentru o eventualã aderare.
Referitor la integrarea acestor douã þãri în Alianþã, analiºtii politici apreciazã

cã Georgia nu va putea intra în NATO în urmãtorii cinci ani, iar Ucraina va trebui
sã mai aºtepte cel puþin pânã în 2017, când va expira acordul cu Rusia privind
staþionarea flotei ruse în baza navalã de la Sevastopol. Motivul: NATO nu acceptã
þãri care au baze militare ale unor state care nu fac parte din Alianþã. Astfel, Rusia
va avea suficient timp sã se pregãteascã pentru extinderea inevitabilã a NATO38.

Alte divergenþe în cadrul relaþiei NATO – Federaþia Rusã

Revenind la divergenþele din cadrul relaþiei NATO-Rusia, ne vom opri asupra
altei probleme majore care poate afecta acestã relaþie, chiar dacã ea priveºte în
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special relaþia Rusia–SUA. Este vorba de iniþiativa SUA de a dezvolta elemente
ale scutului antirachetã în Polonia ºi Cehia. Aºadar, aceastã iniþiativã — care
implicã în mod direct Statele Unite ºi anumiþi membri ai NATO ºi care se con-
cretizeazã în acorduri bilaterale încheiate în afara NATO— a fost interpretatã de
Moscova ca afectând semnificativ securitatea Rusiei39.
La Summit-ul NATO de la Riga din 2006 s-a discutat despre necesitatea unui

program complex de apãrare împotriva unui atac nuclear. Administraþia de la
Washington a anunþat extinderea sistemului sãu de scut antirachetã40 în Europa
de Est, mai precis în Republica Cehã ºi Polonia, prin amplasarea unui radar
performant ºi a unor elemente de interceptare spre a contracara eventuale atacuri
nucleare din partea Iranului sau a Coreei de Nord. În sânul comunitãþii euro-
atlantice sunt voci care avanseazã ideea ca planul american antirachetã sã fie in-
tegrat Alianþei Nord-Atlantice, dar ºi lideri europeni care considerã cã „sistemul
de apãrare antirachetã va trimite comunitatea internaþionalã într-o nouã cursã a
înarmãrilor“41.
La Summit-ul NATO de la Bucureºti s-a discutat realizarea unui scut anti-

rachetã al NATO — complementar celui american, pentru statele care nu vor
intra în zona de protecþie a scutului antirachetã realizat de SUA, pentru ca toate
þãrile membre ale Alianþei sã fie apãrate la fel — care, la o datã ulterioarã, sã
poatã fi conectat cu cel al SUA, urmând ca asupra acestei opþiuni sã se decidã
ulterior, la urmãtorul Summit din 2009. Referitor la cooperarea NATO-Rusia în
domeniul apãrãrii antirachetã, declaraþia finalã a Summit-ului prevede cã Fede-
raþia Rusã nu trebuie sã fie îngrijoratã de acest lucru, ci trebuie sã valorifice pro-
punerile SUA în domeniul apãrãrii antirachetã astfel încât pe viitor sã poatã fi
posibilã o conectare a sistemelor de apãrare antirachetã ale Statelor Unite, NATO
ºi ale Federaþiei Ruse42. Rusia însã protesteazã faþã de intenþia SUAde a amplasa
un sistem antirachetã în Polonia ºi Cehia. Aceastã acþiune este perceputã de
Rusia drept „o expansiune occidentalã în fostul spaþiu sovietic, având drept þintã
realã arsenalul militar al Federaþiei Ruse“.
Un alt dosar internaþional important în care sunt implicate NATO ºi Federaþia

Rusã se referã la criza provocatã prin anunþul Rusiei de suspendare ºi eventual
de retragere din regimul Tratatului privind Forþele Convenþionale în Europa
(CFE)43. Într-un discurs din 26 aprilie 2007, preºedintele Vladimir Putin avertiza
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Occidentul cu retragerea Rusiei din Tratatul privind Forþele Armate Convenþio-
nale din Europa în caz de neratificare a Tratatului CFE Adaptat (Modificat) din
1999 de cãtre toþi membrii NATO. Motivul pentru care membrii NATO nu au
ratificat acest tratat este acela cã Federaþia Rusã nu ºi-a îndeplinit angajamentele
de la Istanbul, din noiembrie 1999, anume de a-ºi restrâge sau distruge arma-
mentul convenþional pânã la sfârºitul anului 2001 ºi de a-ºi retrage trupele ºi
bazele militare ruse de pe teritoriile Republicii Moldova ºi Georgiei pânã la sfâr-
ºitul anului 2002 — condiþii esenþiale pe care statele NATO le considerã impe-
rative pentru iniþierea procesului de ratificare a Tratatului CFE Adaptat.
NATO susþine poziþia SUA în problema Tratatului CFE ºi doreºte ratificarea

sa rapidã de cãtre statele participante44. Declaraþia Consiliului Nord-Atlantic din
28 martie 2008 de la Bucureºti cuprinde angajamentul Alianþei faþã de regimul
Tratatului CFE ºi solicitã ferm Federaþiei Ruse sã reia implementarea sa45.

Conflictul ruso-georgian

Zona Mãrii Negre a intrat în atenþia comunitãþii internaþionale la 8 august
2008, când un conflict îngheþat de 16 ani privind douã regiuni muntoase din
Georgia (Abhazia ºi Osetia de Sud) s-a transformat într-o confruntare militarã
odatã cu invazia Georgiei de cãtre forþele terestre, aeriene ºi navale ale Rusiei.
Se apreciazã cã scopul invaziei Rusiei în Georgia ºi fragmentarea acestei þãri
prin recunoaºterea independenþei celor douã provincii caucaziene a fost stoparea
expansiunii NATO spre est. Premisele declanºãrii acestui conflict între Georgia
ºi Rusia au fost: nemulþumirea Rusiei faþã de realegerea lui M. Saakaºvili ca pre-
ºedinte al Georgiei în 2008; cererea Osetiei de Sud adresatã comunitãþii interna-
þionale de recunoaºtere a independenþei sale, dupã modelul provinciei Kosovo
din Serbia; posibilitatea aderãrii Georgiei la NATO, chiar dacã într-un viitor ne-
precizat.
Rusia a profitat în primul rând de dezacordul dintre statele NATO din cadrul

Summit-ului de la Bucureºti referitor la aderarea celor douã þãri, considerându-l
drept un semn de vulnerabilitate sau de ezitare a Alianþei în problematica asigu-
rãrii securitãþii la Marea Neagrã. În consecinþã, s-a folosit de el ca sã demon-
streze cã nu ezitã sã recurgã la forþã spre a împiedica o extindere a NATO la gra-
niþele sale. Franþa ºi Germania au intuit primejdia ºi i-au temperat atunci pe
aliaþii din NATO care vroiau ca Georgia ºi Ucraina sã primeascã paºaport de
aderare la Summit-ul de la Bucureºti. „Era ºi rãmâne riscant ca NATO sã-ºi
asume obligaþii pe care nu le poate duce la îndeplinire. Cât timp existã sãmânþã
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45 Declaraþia Summit-ului de la Bucureºti, la www.summitbucharest.ro.



de conflict în aceste þãri — conflict pe care Moscova îl poate întreþine — ade-
rarea celor douã þãri la Alianþã se amânã pe termen nedefinit.“46
Prin intervenþia militarã în Georgia, Moscova a intenþionat sã distrugã viabili-

tatea economicã a Georgiei, sã-l îndepãrteze pe Saakaºvili de la putere ºi sã
demonstreze cã occidentalii nu pot „proteja“ statele din vecinãtatea Rusiei. Chiar
dacã nu a reuºit sã schimbe regimul de la Tbilisi, controlul asupra Osetiei de Sud
îi va permite Rusiei sã „supravegheze“ culoarele de transport pentru conductele
de petrol ºi gaze naturale care conecteazã bazinul Mãrii Caspice cu UE prin
Georgia ºi Turcia47.
Intervenþia rusã în Georgia a demonstrat cã elitele politice ºi militare de la

Kremlin nu sunt satisfãcute de noua poziþie geostrategicã a Rusiei în Caucaz ºi
la Marea Neagrã. Faptul cã Turcia, România ºi Bulgaria, membri ai NATO, au
oferit Americii ocazia de a juca un rol în regiune a fost perceput de ruºi ca o ame-
ninþare la adresa lor. Controlul asupra Mãrii Negre este, de aceea, esenþial în ca-
zul unei ofensive terestre împotriva Rusiei ºi în condiþiile în care Munþii Carpaþi
ºi Caucaz obstrucþioneazã orice altã rutã. Observatorii militari susþin cã Mos-
cova încearcã sã-ºi menþinã poziþia în zonã prin prezenþa în Osetia de Sud ºi Ab-
hazia, unde intenþioneazã sã-ºi amplaseze baze militare ºi unde localnicii agreea-
zã aceastã intenþie48.
În urma conflictului ruso-georgian din august 2008 disensiunile dintre NATO

ºi Federaþia Rusã s-au accentuat. Pe fondul crizei din Georgia ºi în ciuda armis-
tiþiului din 12 august prin care trupele ruse s-au retras de pe teritoriul georgian,
dar nu ºi de pe cel din Abhazia ºi Osetia, relaþiile Alianþei cu Federaþia Rusã
s-au deteriorat atât de tare încât la 19 august, în cadrul reuniunii NATO de la
Bruxelles, s-a decis suspendarea reuniunilor Consiliul NATO–Rusia. „În actuala
conjuncturã nu putem organiza o reuniune NATO-Rusia. Nu vom rupe toate le-
gãturile. Ei (ruºii) trebuie sã revinã pe poziþiile din 6 august ºi apoi noi vom fi
deschiºi, nu trântim uºa discuþiilor cu Rusia“, a declarat secretarul general al
Alianþei, Jaap de Hoop Scheffer. Alianþa a respins posibilitatea unei implicãri
majore în conflictul ruso-georgian ºi s-a limitat doar la suspendarea relaþiilor cu
Rusia. Ulterior ºi Rusia a anunþat cã îºi suspendã cooperarea militarã cu Alianþa.
Prin recunoaºterea unilateralã a independenþei celor douã regiuni separatiste

caucaziene, la 27 august, Kremlinul a trasat destinele vecinilor sãi chiar cu riscul
unor confruntãri cu Occidentul ºi a creat premise pentru formarea unei noi pari-
tãþi militare în Caucaz ºi în apele Mãrii Negre. Aceastã decizie îi permite Rusiei
sã-ºi creascã potenþialul militar pe teritoriul celor douã republici pentru a putea
respinge în timp util o agresiune.
Rusia a criticat intens prezenþa navelor NATO49 în Marea Neagrã ºi a acuzat

SUAºi NATO cã utilizeazã pretextul livrãrii de ajutoare umanitare Georgiei pentru
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participat la o serie de exerciþii navale de rutinã în largul coastelor României ºi Bulgariei la Marea Neagrã, la



a aduce forþe navale suplimentare în Marea Neagrã. Aceste acþiuni au fost desem-
nate ca fiind o concentrare suspectã de nave de rãzboi. Chiar dacã au acuzat pre-
zenþa navelor militare ale NATO la Marea Neagrã, ruºii nu au întreprins niciun
gest provocator. Abia în cadrul Summit-ului NATO de la Bruxelles din 2-3 de-
cembrie 2008 Alianþa a luat în discuþie îmbunãtãþirea relaþiilor cu Moscova. S-a
decis în final reluarea cooperãrii în cadrul Consiliului NATO–Rusia care fusese
suspendatã în august ºi, totodatã, aprofundarea relaþiilor cu Georgia ºi Ucraina.
Conflictul are urmãri ample ºi de duratã asupra securitãþii regiunii Mãrii Ne-

gre. Prin intervenþia în Georgia, Rusia ºi-a reiterat statutul de putere dominantã
în Caucaz ºi a securizat interesele sale în regiunea Mãrii Negre. Evenimentele
din Georgia au scos în evidenþã capacitatea forþelor armate ruse de a executa o
operaþie complexã.
Unii analiºti apreciazã cã dupã acest conflict perspectiva ca Georgia sã de-

vinã membrã a NATO într-un viitor apropiat este minimã, cu atât mai mult cu cât
una dintre condiþiile-cheie pentru Georgia era rezolvarea conflictelor, pe atunci
îngheþate, cu teritoriile separatiste Osetia ºi Abhazia. Alþii însã apreciazã cã
„Rusia a mãrit în mod clar miza recunoscând Abhazia ºi Osetia de Sud“. „Însã
cred cã aliaþii vor conveni sã menþinã deschise perspectivele de integrare ale
Ucrainei ºi Georgiei pentru cã alternativa ar semãna prea mult cu o capitulare în
faþa forþei ruse“, apreciazã Daniel Korski de la Consiliul European pentru Afa-
ceri Externe de la Londra50.
Ca efect colateral al acestui conflict va fi ºi amânarea aderãrii Ucrainei la

NATO din cauza reticenþei statelor din UE, în special, de a antagoniza ºi mai
mult Rusia, în condiþiile în care aceasta este, direct ºi indirect, principala furni-
zoare de resurse energetice pentru majoritatea statelor europene. Pe plan econo-
mic se va înregistra o blocare, cel puþin pentru o perioadã de timp, a proiectelor
energetice spre Europa, inclusiv a proiectului conductei Nabucco51. De altfel,
„criza gazelor“ declanºatã de Federaþia Rusã în ianuarie 2009, din care au avut
de suferit atât state ale UE, cât ºi mai ales Ucraina, a fost tot un semnal cã Mos-
cova este conºtientã de rolul pe care îl poate juca ºi de cât anume poate suprali-
cita pentru a-ºi consolida poziþia pe plan internaþional ºi pentru a-ºi proteja cât
mai bine ºi duce la îndeplinire interesele naþionale, în condiþiile în care în acest
moment deþine pârghii suficient de sensibile în ceea ce priveºte securitatea ener-
geticã a continentului european.

Consideraþii finale

Toate aceste chestiuni conexate produc o instabilitate nedoritã la nivelul arhi-
tecturii europene de securitate, cu precãdere cea asupra zonei Mãrii Negre. Geo-
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50 http://www.rusialazi.ro/print.php?a-externe.
51 Georgeta Gavrilã, Politici ºi strategii în gestionarea conflictualitãþii, în C. Moºtoflei (coord.), Despre

orizontala ºi verticala securitãþii, vol. V, Bucureºti, Editura UNAp „Carol I“, 2008, p. 15.



politica acestei zone, cel puþin în aceastã perioadã de timp, este deosebit de dina-
micã, iar trend-ul ei este greu de stabilit. Datoritã dinamicii transformãrilor geo-
politice continentale ºi regionale, statutul Mãrii Negre nu a fost încã definitivat,
existând riscul creãrii unor noi linii de demarcaþie prin simultaneitatea a douã
procese ce se desfãºoarã în acelaºi spaþiu: de coagulare ºi de fracturã. Securi-
zarea zonei depinde în primul rând de evoluþia relaþiilor SUA–Rusia ºi de vii-
torul parteneriatelor Rusiei cu NATO. Pe termen lung, problema securitãþii în
zona Mãrii Negre depãºeºte cu mult regiunea propriu-zisã, iar perspectivele sale
sunt legate de relaþia dintre Rusia ºi NATO/SUA, Rusia-UE, dar ºi de evoluþiile
din spaþiile geopolitice limitrofe, mai ales din Orientul Mijlociu ºi Asia Centralã.
Marea Neagrã a devenit o regiune de convergenþã a intereselor marilor actori

globali. Problema este cã NATO ºi Rusia se îndreaptã spre o confruntare des-
chisã. Nu se poate pronostica deocamdatã dacã ºi când Marea Neagrã va deveni
un „Lac NATO“, prin aderarea Georgiei si Ucrainei, ºi nici când va renunþa Mos-
cova la revendicãrile pe care crede cã le-ar avea asupra vecinilor sãi. O coope-
rare eficientã a Rusiei cu Alianþa trebuie sã se axeze pe prioritãþi concrete ºi
interese comune, precum ºi pe contribuþia efectivã a Rusiei la promovarea pãcii
ºi securitãþii alãturi de NATO. Federaþia Rusã nu trebuie sã deþinã nicio formã
de control sau un drept de decizie asupra politicilor NATO, în nici unul din do-
meniile comune de cooperare.
Pentru moment, comunitatea euroatlanticã nu dispune de o strategie unificatã

privind regiunea. În acest context, cooperarea multilateralã ar putea constitui ºansa
meþinerii stabilitãþii ºi unitãþii regiunii. Constituind punctul de intersecþie al inte-
reselor NATO, UE, SUA ºi ale Rusiei, regiunea Mãrii Negre trebuie sã îºi dez-
volte o identitate care sã îi permitã crearea unei relaþii de parteneriat viabile cu
marile puteri52. În consecinþã, este nevoie de o nouã abordare, care, sperãm, va
fi concretizatã în viitorul apropiat în strategii specifice de elaborare a unor pro-
iecte ºi programe cu impact major asupra întregului spaþiu cuprins între Balcani,
Marea Neagrã, Caucaz ºi, mai departe, cãtre Asia Centralã ºi Orientul Mijlociu.
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