
RELAŢII INTERNAŢIONALE. Plus
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

128

Valeriu GUREU,
IRIM

EXTINDEREA ZONEI UE-NATO ÎN
CONTEXTUL SISTEMULUI INTERNAŢIONAL

Actualmente statele membre ale UE se confruntă cu o dilemă destul de
paradoxală în cadrul delimitării zonelor transfrontaliere. Poziţia marilor
imperii care nu prezintă interesul integrării în cadrul structurilor UE este
destul de alarmantă, motivaţia fiind simplă – securitatea statelor vecine
care sînt apropiate de zona UE, îndeosebi în situaţia în care bazele militare
ale NATO sunt dislocate în fiecare stat membru al UE.

Actuala arhitectură de securitate europeană reflectă trăsăturile esenţiale
ale mediului geopolitic în care se derulează:

- tranziţia către sistemul internaţional multipolar;
- competiţia între puteri în spaţiul euroatlantic pentru redistribuirea

rolurilor;
- adâncimea integrării în U.E.;
- tentativele Federaţiei Ruse de a menţine statutul de mare putere pe

arena mondială şi de a ocupa poziţii-cheie în structurile europene de
securitate.[1]

De-a lungul secolelor precedente statalitatea a fost eseul dezbaterilor
polemice între marile imperii ce deţineau monopolul administrării în
domeniul politic, economic, militar etc. Statele înalt dezvoltate care pot pe
deplin a face faţă cerinţelor concurenţiale pe piaţa internaţională nu le este
indiferentă situaţia apariţiei noului imperiu UE pe podiumul internaţional,
mai ales în situaţia în care o mare parte din state au fost afiliate marelui
imperiu socialist – cazul ideal fiind Federaţia Rusă. Însăşi administraţia
Federaţiei Ruse s-a exclamat asupra faptului că, pentru noi este un pericol
real al dislocării şi extinderii bazelor militare NATO în apropierea frontierelor
sale care se intersectează cu unele state socialiste actualmente fiind state
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membre ale UE, drept urmare noi ca stat suveran trebuie să luăm toate
măsurile stringente pentru a restructura şi reorganiza politica noastră
militară faţă de securitatea internaţională, mai ales că Federaţia Rusă per-
manent s-a ataşat destul de strategic în situaţia în care presimţea pericolul
real din partea forţelor politice externe – cazul similar fiind SUA.

Drept exemplu serveşte enclava Kaliningrad, cândva o zonă militară
specială, staţionau în trecut mii de soldaţi ai armatei şi marinei ruse. Odată
cu intrarea în NATO a Poloniei şi Lituaniei ca fost state socialiste ce au
aparţinut în trecut URSS - lui, Kaliningradul a intrat de facto sub influenţa
alianţei.

Această realitate, cît şi faptul că avioanele de luptă ale NATO pot ajunge
în cinci minute la Sankt Petersburg, datorită platformelor de decolare din
ţările baltice, au iritat în mod vizibil administraţia militară rusă.

La toate acestea se adaugă recenta dispută pe marginea amplasării
scutului american anti-rachetă în Cehia şi Polonia, idee percepută de Rusia
ca o ameninţare directă la adresa sa.

Pe acest fond, discuţiile privitoare la eventuala lărgire a alianţei prin
acceptarea Ucrainei, Albaniei, Croaţiei, Macedoniei şi Georgiei declanşează
în continuare controverse aprinse din partea Federaţiei Ruse.[3]

Contrariul acestor exclamări serveşte motivaţia reală a NATO care
enunţă că: datorită creşterii numărului şi gradului de complexitate a
operaţiunilor, procesul de transformare al sistemului colectiv de apărare a
devenit o cerinţă constantă pentru fiecare stat membru. În contextul crizei
financiare la nivel global şi al unor resurse limitate alocate pentru apărare,
statele membre vor fi nevoite să facă eforturi suplimentare pentru a menţine
sistemul de apărare la standarde optime.[2]

La 1 mai 2004, zece noi state membre au aderat la Uniunea Europeană,
şi anume Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovenia, Slovacia şi Ungaria. Doi ani şi opt luni mai târziu, la 1 ianuarie
2007, Uniunea Europeană s-a extins prin aderarea Bulgariei şi a României,
fapt în care semnificativ s-a extins zona de frontieră a UE – rezultatul nu s-
a lăsat mult aşteptat fapt în care celelalte mari imperii monitorizează zilnic
politica UE faţă de situaţia ei de extindere continuă.[4]

Similar şi în corespundere cu necesităţile sale obiective alături de
partenerii săi, NATO doreşte în continuare să promoveze şi să apere valorile
fundamentale comune precum: democraţia, libertatea individuală,
supremaţia legii, economia de piaţă, rezolvarea pe cale paşnică a disputelor,
deschidere şi transparenţă, dar şi cooperarea la nivel internaţional în vederea
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abordării cu succes a provocărilor noului mileniu. Reiese că, din această
motivaţie extinderea NATO nu este un pericol pentru majoritatea statelor
internaţionale ci în plus, un suport de bună intenţie dacă dorim în acest sens.

Unele state însă nu prezintă interesul de aderare la acest bloc militar,
deoarece într-o accepţiune similară se susţine că, sistemul colectiv de apărare
este şi va rămâne principalul obiectiv al NATO. Totodată, este cunoscut
faptul, că pentru menţinerea securităţii statelor membre este esenţial ca
NATO să acţioneze şi în afara graniţelor sale pentru a răspunde ameninţărilor
acolo unde acestea apar, contribuind astfel la crearea unui mediu internaţional
mai sigur de care beneficiază şi statele membre aderante.

Este firesc faptul că unele state nu prezintă interesul aderării, politica
internă a acestor state sunt contrare intenţiei reale ale NATO – susţinînd unanim
principiul neamestecului în treburile interne ale unui stat. Pentru susţinerea
acestei afirmaţii preluăm cazul Georgiei, din a cărei considerent s-au ciocnit
două forţe militare – Federaţia Rusă şi SUA, ambele la rîndul lor prezentînd
interesul deosebit pentru acea zonă, în care pretendentul de bază fiind Federaţia
Rusă care susţinea că, în pericol este nu numai zona de frontieră ci şi soarta
naţiunii ruse aflată pe teritoriul statului georgian, iar de pe cealaltă parte intenţia
Georgiei de a adera la NATO şi respectiv la UE – fiind în avantajul extinderii
pentru UE şi deţinerii controlului militar, prioritate esenţială pentru NATO,
fiind inadmisibil şi inacceptabil pentru Federaţia Rusă, mai ales cînd SUA a
supus facilitării susţinerii militare pentru o serie de state, prin care Preşedintele
american George W. Bush a semnat o nouă lege care acordă asistenţă militară
statelor aspirante la NATO Albania, Croaţia, Georgia, Macedonia şi Ucraina,
ulterior ratificînd un proiect de lege care reafirmă sprijinul ţării sale faţă de
aderarea Albaniei, Croaţiei, Georgiei, Macedoniei şi Ucrainei la NATO, afirmaţie
expusă în mod public de Casa Albă într-o declaraţie emisă încă la 10 aprilie
2007. Din acest considerent zona de extindere a UE-NATO prezintă aşa-numita
ameninţare reală pentru unele state. Astfel, în opinia lui Karel Svoboda, ca fiind
expert în politica internaţională, în cadrul Association for International Affairs
(AMO) din Cehia, Ţările vecine sunt, de obicei, candidate la NATO. Efectul
pare să fie pozitiv. Avînd Rusia ca vecin, NATO se confruntă cu o nouă situaţie.
În ciuda declaraţiilor şi a unor programe comune, Rusia priveşte NATO ca pe
o ameninţare, mai ales în situaţia extinderii NATO spre zona de EST.

Nu mă refer aici la construirea unui imperiu, ci la vecinătatea cu un bloc,
făra a fi considerat drept inamic. Rusia consideră că NATO nu este o organizaţie
necesară şi că nu-şi are locul în lumea contemporană, ci fiecare stat poate în
mod individual să-şi adopte propria politică militară, fără careva amestecuri
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din exterior – deşi personal ca stat Federaţia Rusă avînd implicare directă de
ordin militar cu un şir de state, după cum urmează cazul Afganistanului,
Bosniei - Herţegovinei, Kosovo, Irakului, Iranului, Georgiei. Interesele fiind
variabile de la caz la caz, interesul territorial, militar, economic şi nu în ultim
plan interesul deosebit al politicii nucleare – citata find aceeaşi ca şi în anii
reformatori: cine deţine arma nucleară prioritară este stăpînul întregii lumi.

Prezintă interes în situaţia noastră şi cazul Cipru, în care scopul suprem
al actualei politici ruse vis-ŕ-vis de Cipru este crearea obstacolelor pentru
ca Cipru să nu să se integreze în NATO. Aceasta a fost şi imperativul
Kremlinului după 1960, dar ambiţiile de azi ale ruşilor nu mai sunt corelate
cu posibilităţile reale. Rusia nu acceptă ideea de împărţire a insulei, pledând
pentru o Republică Cipriotă suverană şi integră din punct de vedere teritorial
sau pentru unirea insulei cu Grecia ortodoxă. Ruşii speră că sprijinind ideea
unirii, uşor ar putea transforma Grecia în aliat al Rusiei, asigurând ca înainte
de enosis ea să părăsească Alianţa Nord-Atlantică. [5]

Incontestabil serveşte faptul că, Federaţia Rusă deţine controlul şi în
actualitate în spaţiul CSI, în pofida faptului că şi-au proclamat suveranitatea
şi independenţa – fiind o realitate de necontestat.

În paralel cu această situaţie similară, avînd resurse naturale foarte
bogate, pune într-o dependenţă economică totală pe majoritatea statelor chiar
şi pe marile imperii de guvernare inclusiv UE, fapt în care poate determina
unele state de a-şi schimba potenţial politica sa în corespundere cu interesele
personale ale Rusiei pentru anumite domenii de colaborare reciprocă – fiind
o problemă destul de dificilă pentru majoritatea statelor ce doresc nespus
de mult de a se dezmembra totalmente de spaţiul ex-sovietic. Doar ţările
pribaltice au reuşit în mod succesiv dezmembrarea de zona CSI.

Rămîne a se vedea pentru viitor ce schimbări radicale sau tendinţe
inovatorii vor mai fi în situaţia extinderii zonei UE-NATO şi dacă politica
marilor imperii se va schimba sau nu în mod radical spre îmbunătăţirea
relaţiilor amicale.
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