
PARTENERIATUL ESTIC ÎNTRE VEST ªI EST

CRISTINA VOHN

„Promovarea stabilitãþii, a bunei guvernanþe ºi a dezvoltãrii economice în vecinãtatea
esticã este de o importanþã strategicã pentru Uniunea Europeanã“. Aceasta este fraza
cheie care se regãseºte în Declaraþia de lansare a Parteneriatului Estic, din anul 2009, ce
exprima scopul pentru care UE ºi-a creat noul instrument de politicã externã pentru veci-
nãtatea sa esticã. La ºase ani distanþã, situaþia din cele ºase state incluse în Parteneriatul
Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Belarus ºi Ucraina) nu a avansat spre
scopul propus ci, din contrã, s-a înrãutãþit dramatic. Una dintre þãri ºi-a vãzut teritoriul
amputat ºi se confruntã în continuare cu o stare conflictualã între propriile graniþe iar
dezvoltarea economicã nu pare a se arãta la orizontul statelor respective, care se aflã de-
parte de standardele democratice ale þãrilor europene. Cum s-a ajuns în aceastã situaþie,
este o întrebare la care gãsim un rãspuns într-un volum recent apãrut la o prestigioasã
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editurã din strãinãtate (Cambridge University Press) ºi coordonatã de doi dintre cei mai
buni analiºti români de relaþii internaþionale, Dan Dungaciu ºi Valentin Naumescu, The
European Union’s Eastern Neighbourhood Today. Politics, Dynamics, Perspectives.
Parte componentã a politicii de vecinãtate a UE, lansat, în cadrul summitului Consi-

liului European de la Praga (mai 2009), Parteneriatul Estic viza sprijinirea reformelor
politice ºi economice din cele ºase foste þãri ce s-au aflat în componenþa Uniunii Sovie-
tice, cu scopul apropierii acestora de standardele Uniunii Europene. Un þel generos la
prima vedere dar care exprima o nouã politicã comunitarã (de creare a unui spaþiu stabil
la frontierele ei estice) care se va dovedi a fi o piatrã de încercare pentru relaþiile acesteia
cu Rusia. Autodeclaratã a fi moºtenitoare de drept a Uniunii Sovietice, Rusia a perceput
apropierea acestor state de UE ca un atentat la propriile ei interese. Dacã lansarea Parte-
neriatului s-a fãcut în contextul rãzboiului ruso-georgian din august 2008, astãzi asistãm
la conflictul prelungit din Ucraina, cea mai mare dintre cele ºase þãri, care a ºi rãmas fãrã
o parte importantã a teritoriului sãu, Crimeea, ocupatã de Rusia în 2014.
Care au fost fundamentele reale care au stat la baza creãrii Parteneriatului Estic, cum

a evoluat acesta pe diferitele lui dimensiuni, existã vreo legãturã între crearea acestuia ºi
actuala stare conflictualã dintre Rusia ºi Occident ºi care sunt posibilele perspective de
evoluþie, aflãm din prezentul volum.
Introducerea lucrãrii semnatã de Valentin Naumescu sub titlul sugestiv „The New

„Eastern Europe» and Cold War II“ stabileºte cadrele conceptuale ale lucrãrii. Pe baza
unor fine observaþii este prezentat conceptul Europa de Est, aºa cum a fost el redefinit în
istoria recentã a spaþiului vestic al bãtrânului continent. Europa Esticã de pânã în 1989
este acum Europa Centralã, parte a UE ºi NATO iar noua Europã de Est este perceputã
acum zona inclusã în Parteneriatul Estic (p. 1). Asistãm astfel la o redefinire geograficã
a Europei, în funcþie de perspectiva ºi de interesele politice ºi de securitate ale Europei
occidentale clasice, la un proces istoric de occidentalizare a unei zone a Europei în-
delung disputate, situatã între Germania ºi Rusia (p. 1).
Dupã ultimele valuri ale extinderii UE spre Est, prin includerea României ºi Bul-

gariei (2007) ºi ulterior a Croaþiei (2013), interesele comunitare au vizat încheierea unui
parteneriat cu noile state aflate în vecinãtatea sa esticã. La momentul lansãrii Parteneria-
tului Estic, celor ºase state incluse nu li s-a promis o posibilã integrare în UE (care nu a
fost însã exclusã) ci numai o adâncire a relaþiilor politico-economice. Au fost astfel de-
marate numeroase programe ºi proiecte care sã contribuie la dezvoltarea economicã ºi la
democratizarea acestor þãri. Demersul a fost însã perceput de Rusia ca o incluziune a eu-
ropenilor în zona de interes ruseascã. Dacã, la început, rãspunsul Moscovei a constat
numai în declaraþii mai mult sau mai puþin acide la adresa liderilor europeni, pe mãsurã
ce orientarea occidentalã a acestor þãri a început sã fie din ce în ce mai evidentã, situaþia
lor internã s-a destabilizat. Momentul culminant a fost acela al semnãrii Acordului de
Asociere al Ucrainei la UE, în 2014, moment în care Rusia a intervenit cu trupe, ocupând
Crimeea ºi creând o stare de conflict permanent la graniþa esticã a Ucrainei, ce se men-
þine ºi în prezent. Rãzboiul din Ucraina a creat o breºã evidentã în relaþiile dintre Occi-
dent ºi Rusia, SUA ºi NATO preluând leadershipul acþiunilor împotriva Rusiei, cãreia
i-au fost impuse sancþiuni economice. Din acest moment a început sã se vorbeascã despre
începutul celui de-al doilea rãzboi rece sau chiar despre posibilitatea declanºãrii unui
rãzboi fierbinte vast, pe fondul declaraþiilor ºi al acþiunilor militare ale celor douã pãrþi.
Astfel regiunea inclusã în Parteneriatul Estic a devenit locul în care prevaleazã interesele
geopolitice, cea mai sãracã din Europa ºi care nu gãseºte soluþii pentru depãºirea dificul-
tãþilor economice (p. 17).

158 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 2



Întreaga problematicã circumscrisã Parteneriatul Estic este analizatã în cele douã
pãrþi în care este structurat volumul de faþã. Prima „The Eastern Partnership at a Crossroads:
Success or Failure, Realism or Illusion?“ se ocupã de diferite aspecte care privesc crearea
ºi funcþionarea Partneriatului Estic, iar cea de-a doua, „«Eastern Europe» Today:Weaknesses
and Opportunities“ conþine mai multe studii ce analizeazã cazuri particulare circumscrise
acestui instrument de politicã externã a Uniunii Europene.
Crearea Parteneriatului din perspectiva unuia dintre statele iniþiatoare, Polonia, este

analizatã de Ruxandra Iordache în studiul „Poland and the creation of the EaP: Between
Western Preferences and Eastern Concerns“. Polonia este unul dintre statele noi ale UE
(admisã în anul 2004) dar cel mai mare ºi ca dimensiune geograficã ºi ca numãr de
populaþie ºi nu face parte din „nucleul dur“ al Uniunii, format din statele puternic
dezvoltate din vestul Europei care sunt ºi cele care au ponderea determinantã în luarea
deciziilor majore în privinþa politicilor comunitare. Cu toate acestea ea a reuºit (alãturi
de Suedia), prin susþinerea pe care a obþinut-o din partea celorlalte state membre, ºi-n
special a Germaniei, sã impunã o nouã dimensiune pentru politica externã a UE pentru
vecinãtatea ei esticã.
Aspectele funcþionale ale Parteneriatului Estic sunt prezentate de Lucian Jora în

studiul „Functional aspects on the European Union’s Eastern Partnership on Debate“.
Este reclamatã necesitatea creãrii unei infrastructuri instituþionale funcþionale, þinând
cont de faptul cã de multe ori rapoartele vizavi de situaþia din aceastã zonã sunt scrise de
indivizi din birouri, fãrã a fi fost niciodatã în regiune ºi fãrã a lua contact cu realitãþile
de zi cu zi din þãrile membre ale Parteneriatului.
Una dintre cele mai importante dimensiuni ale Parteneriatului Estic este securitatea.

Modul în care UE a încercat sã gestioneze riscurile de securitate de la graniþa ei esticã
prin intermediul Parteneriatului este analizat de Sanda Cincã în studiul „The Eastern
Partnership and the New Dimensions of European Security“. Interesele divergente ale
statele membre ale UE vizavi de zona esticã ºi în raport cu relaþiile cu Rusia (vizibile
mai cu seamã dupã summitul de la Vilnius) au fragmentat rãspunsurile pe care UE le-a
oferit la provocãrile de securitate ale Estului ºi au dovedit încã o datã cã Uniunea este
departe de a juca un rol important pe scena internaþionalã ca actor singular.
Problema identitãþii politice a UE este una esenþialã pentru viitorul Uniunii ºi este

dezbãturã de Lucian-ªtefan Dumitrescu ºi Darie Cristea în studiul „The Eastern
Partnership and the Question of EU Political Identity: the Case of Belarus“. Cei doi
autori observã cã Parteneriatul Estic are pe lângã cã obiectivele strategice ºi economice
ºi unele identitare care sunt analizate în raport cu identitãþile din þãrile membre ale
Parteneriatului, în acest caz, Belarusul, ce încorporeazã, poate cel mai mult din cele ºase
state, identitãþi specifice fostei Uniunii Sovietice dar care, în acelaºi timp, încearcã sã-ºi
defineascã propria identitate, dincolo atât de Rusia, cât ºi de UE.
„The Frozen Conflicts in South Caucasus and their Impact on the Eastern

Partnership: The Case of Georgia and Its Break-Away Republic of Abkhazia and South
Ossetia“ este titlul studiului semnat de Laura M. Herþa ºi Alexandra Sabou. În baza
interpretãrii social constructiviste, cele douã autoare analizeazã relaþiile UE cu Georgia,
stat care are douã regiuni separatiste (unde normele ºi valorile UE sunt absente în
totalitate ºi nu au vreo însemnãtate pentru politicienii de aici), conflictele îngheþate de
pe teritoriul ei putând fi reactivate oricând, în funcþie de interesele Moscovei.
Securitatea energeticã a fost una dintre cele mai importante raþiuni pentru crearea

Parteneriatului Estic. Securizarea rutelor de transport a resurselor energetice spre þãrile
membre ale UE a fost mereu o preocupare a liderilor europeni care, în contextul conflic-
telor din zonã, a devenit de o importanþã majorã. Acastã dimensiune este analizatã de
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Dragoº Pãun ºi Oana Poianã în studiul „Energy Security – A Core Issue for Consolidating
the Eastern Border: The EU in Search of a New Black Sea Strategy“.
Situaþia Ucrainei este dezbãturã în cadrul a douã studii. Georgiana Ciceo reclamã nece-

sitatea unei noi abordãri în relaþiile dintre UE ºi Ucraina, „EU – Ukraine: The Need for
a Revisited Approach“, în condiþiile în care existã un potenþial uriaº pentru dezvoltarea
relaþiilor dintre cele douã pãrþi, ce nu a fost încã exploatat iar Cristina Conþan analizeazã
situaþia economicã din acest stat (în special, capacitatea ºi determinarea Ucrainei de a scãpa
de dependenþa economicã faþã de Rusia) în studiul „Ukraine at an Economic Crossroads“.
Cazul Republicii Moldova este examinat tot în douã studii: „Political Discourses,

Search for Identity and National Imagination in the Republic of Moldova“ semnat de
Vincent Henry ºi Sergiu Miºcoiu (studiu ce prezintã evoluþia construcþiei identitare
într-un stat ce are o istorie de numai 25 de ani, prin utilizarea teoriei discursului aplicatã cu-
vântãrilor demnitarilor de rang înalt) ºi „Romania and the Republic of Moldova:
Common Assets and Challenges amid the Europe 2020 Agenda“, ce-l are ca autor pe
Adrian-Gabriel Corpãdean.
Implicarea NATO în noua Europã de Est este subiectul studiului semnat de Octavian

Manea ºi Paulina Izewicz „The Case for the Rebalancing of NATO on the Eastern Flank“
iar Bogdan Nedea examineazã „The Insecurity Concept of the EU-r-ASIAN Borderline:
The Caucasus“.
În loc de încheiere, volumul conþine un studiu semnat de Sergiu Celac ºi Dan Dungaciu

„Afterword: Romanian-Russian Relations since 1989“. Relaþiile româno-ruse au fost
problematice dupã 1989 ºi în mare parte determinate de componenta istoricã a acestor
relaþii, ce au lãsat urme adânci în societatea româneascã. Pactul Molotov-Ribbentrop ºi
cele cinci decenii de comunism sunt doar momentele istorice recente care au deturnat
cursul istoric al statului român, pe fondul unei complicate istorii comune de mai multe
secole a celor douã þãri (p. 326). Studiul trece în revistã toate momentele importante ale
relaþiilor bilaterale, inclusiv Tratatul de bazã româno-rus ºi integrarea euro-atlanticã a
României ce au creat anumite tipuri de percepþii atât la nivelul elitelor cât ºi al societãþilor
din România ºi Rusia. Republica Moldova a rãmas un punct nodal al relaþiilor ruso-ro-
mâne, România susþinând integrarea euro-atlanticã a acesteia, pe când Rusia susþine re-
gimul separatist de la Tiraspol. Este cel mai elocvent exemplu al divergenþelor din agen-
dele oficiale ale celor douã state care nu au reuºit sã înregistreze decât mici progrese în
relaþiile bilaterale în decursul ultimilor 25 de ani.
Rod al cercetãrilor unor specialiºti în problemele europene, prezentul volum vine cu

o nouã perspectivã asupra funcþionãrii Parteneriatului Estic, o perspectivã a Estului Uni-
unii Europene, mult mai apropiatã de realitãþile vecinãtãþii estice decât cea a Vestului UE
ºi a oficialilor de la Bruxelles. Divizate cu privire la prioritãþile de politicã externã, þãrile
membre ale Uniunii acþioneazã diferenþiat ºi inegal pe dimensiunea esticã a vecinãtãþii
ei, cu efecte vizibile asupra funcþionalitãþii Parteneriatului Estic. Aceastã diferenþiere
este evidentã prin prisma relaþiilor specifice ale fiecãrui stat membru cu Rusia, evoluþia
Parteneriatului pe ansamblu fiind ºi rezultatul intereselor particulare, mai cu seamã ale
marilor puteri europene, vizavi de Rusia. Deºi a înregistrat progrese importante, Par-
teneriatul Estic este un instrument insuficient utilizat, existând, aºa cum au identificat
autorii prezentului volumul, numeroase aspecte ºi dimensiuni care nu sunt suficient de
bine valorificate în relaþia UE cu þãrile membre ale Parteneriatului.
Apropierea de Rusia ºi deceniile de comunism care au marcat istoria recentã a Es-

tului UE au creat aici percepþii diferite asupra pericolelor ºi riscurilor ce pot sã aparã în
vecinãtatea esticã a Uniunii. ªi este necesar ca aceste percepþii sã fie cât mai bine pro-
movate în spaþiul vestic european ºi în mediile decizionale europene, ceea ce ºi-au ºi pro-
pus coordonatorii ºi autorii prin publicarea volumului de faþã.
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VECINÃTATE SAU PARTENERIAT AL UNIUNII EUROPENE?

CRISTINA GEORGIANA IVAN

La finalul lunii mai a anului 2015, reprezentanþi ai Armeniei, Azerbaidjanului,
Belarusului, Georgiei, Republicii Moldova, Ucrainei, precum ºi ai þãrilor membre din
Uniunea Europeanã, s-au reunit la Riga la al patrulea Summit al Parteneriatului Estic,
pentru a reafirma importanþa acestui angajament ºi a cãuta soluþii cu scopul abordãrii
unui discurs coerent ºi al evaluãrii rezoluþiilor conflictelor din aceast areal. În acest con-
text, considerãm oportun sã aducem în discuþie un volum care trateazã tocmai evoluþiile
din Vecinãtatea Esticã a Uniunii Europene. Însã pe cine încadrãm în acestã vecinãtate ºi
care este rolul acesteia?
În contextul dinamicii evoluþiilor din Estul Europei, a apãrut un volum colectiv co-

ordonat de Dan Dungaciu ºi Valentin Naumescu, publicat de Cambridge Scholars
Publishing, volum care aduce nu numai aceste rãspunsuri, dar realizeazã ºi o prezentare
cuprinzãtoare a spaþiului Europei de Est. Complexitatea mediului de securitate a zonei
este tratatã sub forma unor analize ale unor cercetãtori cu expertizã pe aceastã proble-
maticã, reuniþi de cei doi coordonatori, demersuri concretizate în The European Union’s
Eastern Neighborhood Today. Politics, Dynamics, Perspectives. În funcþie de aspectele
tratate, analizele autorilor sunt grupate în douã pãrþi cu denumiri sugestive. Astfel, vo-
lumul cuprinde „Parteneriatul Estic la rãscruce de drumuri: Succes sau eºec, realism sau
iluzie?“ ºi „Europa de Est astãzi: Puncte slabe, dileme ºi oportunitãþi“.
Prin Introducere, Valentin Naumescu face o incursiune în ceea ce mai poate repre-

zenta astãzi Europa de Est, respectiv valenþele pe care le poate avea un potenþial al doilea
Rãzboi Rece. Gândit ca un instrument care sã întãreascã relaþiile economice ºi politice
ale Uniunii Europene cu þãrile situate într-o zonã care în urma extinderii Uniunii Euro-
pene ºi NATO avea sã devinã „zonã tampon“ între Est ºi Vest, s-a lansat la Praga, în mai
2009, Parteneriatul Estic, parteneriat vãzut de cãtre Moscova ca o invadare a intereselor
sale în regiune. În acest context, respectiv dupã criza din Crimeea, avea sã se înceapã
dis-cuþia despre un „Al doilea Rãzboi Rece“ (p. 2).
În continuare este menþionatã instabilitatea din zonã, cauzatã de fapte precum con-

flictele îngheþate, presiunile economice ale Federaþiei Ruse asupra exportului vinurilor
din Republica Moldova, teama unor noi anexãri teritoriale ºi a jocurilor manipulatoare
pentru gazele ruseºti facilitate de dependenþa Europei de acestea. Autorul atrage atenþia ºi
asupra interesului unor mari companii din Germania de a-ºi pãstra legãturile cu pieþele
ruseºti, dar ºi a altor elemente identificate ca semne ale unui nou Rãzboi Rece, iar toate
acestea pe fondul unui conflict care dezvãluie „potenþialul strategic ºi atractivitatea geopo-
liticã a periferiei Europei de Est, cât ºi fragilitatea, limitele ºi vulnerabilitãþile sale“ (p. 20).
Prima parte a acestui volum, este deschisã de un studiu realizat de Ruxandra Iordache,

având ca temã centralã Polonia ºi iniþiativa formãrii Parteneriatului Estic, respectiv eta-
pele care au condus la concretizarea acestuia. Se explicã ºi rolul implicãrii Suediei în
aceastã iniþiativã, întrucât participarea acesteia avea sã întãreascã necesitatea orientãrii
cãtre flancul estic în dauna orientãrii spre cel sudic, susþinutã de Franþa. Venea ca un
avantaj ºi faptul cã Suedia nu avea o graniþã comunã cu statele din Vecinãtatea Esticã a
Uniunii Europene (p. 42). Tot aici, autorul capitolului precizeazã cã scopul declarat al
acestei iniþiative era de a consolida relaþiile Uniunii Europene cu vecinii din est ºi se
menþioneazã ºi dimensiunile incluse în aceastã cooperare, fãrã a reprezenta însã în mod
obligatoriu o etapã premergãtoare unei integrãri în Uniunea Europeanã.
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Urmãtorul studiu, realizat de Lucian Jora, prezintã o interesantã abordare a punctelor
slabe din analizele efectuate pe tema Parteneriatului Estic, a principalelor probleme me-
todologice ºi realizarea unor propuneri de soluþii. Atrage atenþia ºi asupra implementãrii
unor programe, respectiv asupra problemelor care þin de capacitatea de absorbþie ºi de
un aspect ºi mai problematic, respectiv cel al fondurile irosite pe proiecte fãrã un impact
real sau cu unul minimal (p. 58). Pe acelaºi palier, subliniazã rolul proiectelor de tip
Twinning (înfrãþire instituþionalã), argumentând cã acestea au o configuraþie particularã,
întrucât este dificil sã se facã o evaluare a lor în termeni de eficienþã, rezultatele acestora
fiind vizibile pe termen mediu, în funcþie ºi de expertiza celor care formeazã consorþiul
respectiv, dând exemple ºi argumente în acest sens.
În continuare, Sanda Cincã realizeazã un studiu asupra noilor dimensiuni ale

securitãþii europene în raport cu Parteneriatul Estic, atrage atenþia asupra a ceea ce (mai)
înseamnã un complex de securitate ºi face o împãrþire pe complexe de securitate ale
securitãþii Europei. Astfel, divizeazã sub-complexele în dimensiunea Nordicã, Sudicã,
respectiv Esticã, care vizeazã „relaþiile de securitate dintre Uniunea Europeanã, Fede-
raþia Rusã ºi fostele republici sovietice care formeazã Europa de Est ºi Caucazul de Sud,
precum ºi politicile externe ºi transfrontaliere ale Uniunii Europene care cuprind aceastã
regiune“ (p. 71). Teoria centru-periferie, cea a jocului de sumã nulã ºi prezentarea rela-
þiilor bilaterale dintre Uniunea Europeanã ºi Federaþia Rusã, alãturi de situaþia þãrilor din
zona tampon ºi a rezoluþiilor summiturilor de pânã acum, se adaugã în argumentarea
condiþiilor de care depinde succesul Parteneriatului Estic. Întrucât opþiunile statelor
membre sunt divizate, rãmâne dilema privind statutul pe care ar trebui sã îl îndeplineascã
Vecinãtatea Esticã, respectiv cel de zonã tampon sau de coridor cu rol de facilitator al
comunicãrii între Uniunea Europeanã ºi Federaþia Rusã (p. 72), iar analiza continuã cu
atragerea unui semnal de alarmã asupra riscurilor ºi ameninþãrilor de securitate de la gra-
niþa Uniunii Europene ºi implicãrii acesteia în managementul crizelor ºi conflictului.
O nouã abordare ne este expusã în capitolul urmãtor. Lucian-ªtefan Dumitrescu ºi

Darie Cristea, recurgând la teorii din interacþionismul simbolic corelate cu principii iden-
titare, ne prezintã o perspectivã diferitã în ceea ce priveºte analiza stãrii Parteneriatului
Estic, cu precãdere cazul Belarusului, care din punct de vedere identitar, reprezintã o mizã
ºi pentru Federaþia Rusã. În continuare, folosind conceptul The Other (Altul/ Celãlalt)
înþelegem nu neapãrat non-european în termeni de nesigur sau nedemocratic, ci starea de
a nu fi cu adevãrat (încã) european. Belarusul, deºi este constituit pe o parte din elemen-
tele culturale europene, nu poate fi analizat ca având o identitate predeterminatã ºi ni se
recomandã sã discutãm mai degrabã despre identificarea cu, decât despre identitate per
se (p. 99). Noþiunea de Significant Other (Altul Semnificativ) vine ca o prezentare a rele-
vanþei luãrii în calcul a importanþei þãrii, consideratã ca fiind cea mai importantã pentru
Uniunea Europeanã în procesul de construcþie a identitãþii acesteia. Trecând prin teorii
ale naþionalismului ale lui Anthony Smith ºi amintind de perspectiva lui Huntington, se
ajunge la Armstrong ºi la concepþia cã Significant Other e necesar pentru formarea unei
anumite identitãþi colective, respectiv la ideea cã identitãþile colective, pentru a ieºi la lu-
minã, au nevoie de strãini ºi cã, în absenþa unor graniþe, coerenþa socialã ar putea fi alte-
ratã (p. 101). Însã ºi acest Significant Other este divizat în Altul Inspiraþional ºi Altul
Ameninþãtor, pe modelul sociologului Triandafyllidou, unde primul poate reprezenta o
sursã de stimã ºi admiraþie, în timp ce al doilea va fi perceput ca o sursã de insecuritate
(p. 102). Mergând pe aceastã direcþie ni se propun Significant Other intern, intermediar
ºi absolut, ca actori statali din acest areal.
O a doua parte a acestui capitol abordeazã un scurt istoric al profundelor influenþe

sovietice din formarea identitãþii Belarusului, model identitar vizibil de la simbolurile
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stradale la vorbirea limbii ruse, care în fond, implicã tot ceea ce identitatea Uniunii Eu-
ropene nu ar trebui sã reprezinte, iar tocmai acest aspect face din Belarus parte din pro-
iectul Uniunii (p. 107).
Ultimul capitol din aceastã primã parte, prin autorii Laura Herþa ºi Alexandra Sabou,

analizeazã impactul conflictelor îngheþate din Caucazul de Sud asupra Parteneriatului
Estic, subliniind situaþia Georgiei cu Abkhazia ºi Ossetia de Sud, respectiv capacitatea
acestora de internalizare a normelor Uniunii Europene, prezentând teorii ale construc-
tiviºtilor ce þin de aceastã capacitate. Conform autorilor acestui capitol, corpul normativ
al Uniunii Europene e doar tangenþial prezent în Ossetia de Sud, pe când înAbkhazia are
o expunere precarã, legitimitatea regulilor europene nereprezentând o prioritate, aceasta
ºi pe fondul asistenþei ruseºti (pp. 149-150 ).
A doua parte a acestui volum aduce în prim plan punctele slabe, dilemele ºi oportu-

nitãþile actualei Europe de Est.
Primul studiu al acestei pãrþi este realizat de Dragoº Pãun ºi Oana Poianã. Aceºtia vi-

zeazã o analizã a rolului securitãþii energetice ca un factor consolidator al cooperãrii re-
gionale în zona Mãrii Negre, pe fondul crizei din Ucraina, susþinând ºi rolul de pilon re-
gional pe care l-ar putea adjudeca România (p. 156). Se realizeazã o prezentare succintã
a evoluþiei politicilor Europei privind Regiunea Mãrii Negre, a dependenþei de gazul ru-
sesc ºi a posibilitãþii conducerii negocierilor diplomatico- economice în acest areal.
Al doilea studiu al acestei pãrþi, realizat de Georgiana Ciceo, susþine necesitatea unei

abordãri revizuite privind relaþia Uniunii Europene cu Ucraina, aducând în discuþie ºi po-
sibile metode prin care Uniunea Europeanã ar putea sã contribuie la transformarea
Ucrainei (din punct de vedere democratic).
Urmãtoarea lucrare, dezvoltatã de Cristian Conþan, vizeazã tot Ucraina, dezbãtând

poziþionarea acesteia la o rãscruce de drumuri, de aceastã datã însã, din punct de vedere
economic, punctând elemente din acest mediu care ar putea sã asigure cel puþin rãs-
punsuri parþiale pentru capacitatea Kiev-ului de a se elibera de dependenþa economicã de
Federaþia Rusã (p. 190).
În continuare, Vincent Henry ºi Sergiu Miºcoiu trec pe palierul discursurilor politice

care vizeazã cãutarea unei identitãþi a Republicii Moldova. Aceºtia susþin cã se aflã într-o
crizã identitarã care divizeazã scena politicã ºi în acelaºi timp ºi societatea. În argu-
mentarea construcþiei identitare, ne prezintã o analizã de conþinut a discursurilor demni-
tarilor din ultimii 25 de ani, poziþionaþi permanent între Est ºi Vest.
Adrian-Gabriel Corpãdean abordeazã punctele comune ºi provocãrile care privesc

relaþia dintre România ºi Republica Moldova, pe fondulAgendei Europa 2020. În acelaºi
timp, acesta puncteazã cã Republica Moldova nu îndeplineºte indicatorii de performanþã
necesari în acest sens, aducând ºi exemple concrete de pe diferite paliere, cu rol argu-
mentativ pentru expunerea discrepanþei dintre Republica Moldova ºi România.
Urmãtoarea analizã constituie o luare în calcul a unui pivot NATO pe Flancul Estic,

expusã de autorii Octavian Manea ºi Paulina Izewicz, expunând detalii tehnice care vi-
zeazã aceast areal, precum ºi strategii privind infrastructuri ºi arme nucleare, posibili aliaþi,
dar ºi prezentând evenimentele care au perpetuat aceste orientãri.
Bogdan Nedea încheie a doua serie cu o lucrare formatã în jurul conceptului de in-

securitate a graniþei Eurasiatice – Caucazul, exemplu de conflict împãrþit între influenþa
imperialist ortodoxã a Federaþiei Ruse ºi ambiþiile islamice ale Turciei (p. 308), pre-
zentând situaþia Armeniei, Azerbaidjanului ºi a Georgiei, ultima fiind consideratã de au-
tor o piesã centralã pentru legãtura Europei cu Asia (324).
Volumul este încheiat cu postfaþa-analizã realizatã de Sergiu Celac ºi Dan Dungaciu,

care vizeazã o expunere consistentã a relaþiilor ruso-româneºti de dupã 1989, dar ºi a
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evenimentelor precedente care le-au influenþat în mod direct, precum ºi a elementelor
care au început tranziþia cãtre o democraþie funcþionalã ºi economia de piaþã. Întrucât re-
laþiile României cu Federaþia Rusã nu s-au sincronizat pentru foarte mult timp nici
înainte de 1989, iar comunitatea transatlanticã ºi strategiile ofensive din ºi din jurul
Ucrainei ºi-au pus amprenta, autorii considerã cã nu se preconizeazã o îmbunãtãþire a re-
laþiilor româno-ruse în viitorul apropiat. Analiza prezintã ºi o împãrþire pe faze ale discu-
þiilor bilaterale dintre România ºi Federaþia Rusã, susþinute de contextul detaliat al eveni-
mentelor din planul internaþional. Se argumenteazã impactul orientãrii cãtre NATO ºi
Uniunea Europeanã, urmând o analizã pertinentã a discursului politic românesc, a încer-
cãrilor de consolidare a dialogului ºi a percepþiei publice a relaþiilor româno-ruse. Acestea
sunt succedate de o expunere prolificã a chestiunilor care derivã din moºtenirea istoricã
ºi din faptul cã o parte din problemele care þineau de împãrþirea graniþei au fost transpuse
spre relaþiile Republicii Moldova ºi Ucrainei cu Federaþia Rusã.
Abordarea pluridisciplinarã a autorilor în acest volum contribuie la o profilare a ac-

tualei vecinãtãþi estice a Uniunii Europene. Considerãm cã volumul se adreseazã deopo-
trivã decidenþilor din zona politico-strategicã, teoreticienilor, cât ºi celor din mediul uni-
versitar ºi academic, deschizând totodatã posibilitatea continuãrii cercetãrii acestei pro-
blematici atât de actuale. Complexitatea analizelor cuprinse în acest volum evidenþiazã
din nou ºi complexitatea mediului de securitate din acest areal, particularitãþile acestei
regiuni plasând zona, consideratã de unii zonã tampon, de alþii facilitator al comunicãrii
ºi negocierilor dintre Est ºi Vest, în noua Vecinãtate Esticã a Uniunii Europene, zonã care
poate reprezenta o oportunitate pentru cei care o abordeazã corect, indiferent dacã este
sau nu cazul sã vorbim despre un nou Rãzboi Rece.
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