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CUV
ÂNT ÎN
AINTE
CUVÂNT
ÎNAINTE

I

niþiativa de a candida pentru un grant al Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii cu subiectul „Riscuri ºi ameninþãri
în Regiunea Extinsã a Mãrii Negre” a reprezentat un moment oarecum aºteptat ºi logic. O parte a Institutului pentru
Studii Politice de Apãrare ºi Istorie Militarã era angajatã în
constituirea unui Grup de Lucru pe Regiunea Extinsã a Mãrii
Negre (REMN) în cadrul Consorþiului Parteneriatului pentru
Pace al Academiilor de Apãrare ºi Institutelor de Securitate.
Dr. Mihail E. Ionescu, în calitate de reprezentant al Europei
Centrale ºi de Est în structura superioarã de conducere a
Consorþiului (Senior Advisory Council), fusese însãrcinat cu
constituirea acestui Grup de Lucru pe Regiunea Extinsã a Mãrii
Negre (Greater Black Sea Area Working Group – GBSA WG)
încã din septembrie 2004.
Apariþia GBSA WG are propria ei istorie, finalizatã cu succes
în februarie 2006, cu ocazia unei conferinþe internaþionale la
Bucureºti, iar apoi prin lansarea primului proiect de anvergurã
în cadrul acestuia (Travelling Contact Teams Project) printr-o altã
reuniune la Bucureºti (11-13 februarie 2007). ISPAIM asigurã prin
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însuºi actul de constituire a GBSA WG secretariatul acestui
organism, ceea ce implicã substanþial forþa de cercetare a institutului.1
Aºadar, solicitarea grantului ºi lucrul ulterior în ansamblul
lui, dupã câºtigarea competiþiei de proiecte de cercetare din 2005
organizatã de Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, au gãsit componenþii echipei (dr. Mihail E. Ionescu, ªerban L. Pavelescu,
ªerban F. Cioculescu, Cristina Romila, Alexandru Voicu) deja
angajaþi în studiul aprofundat al problematicii de securitate ºi
cooperare în Regiunea Extinsã a Mãrii Negre.
Pe de altã parte, alþi cercetãtori ai ISPAIM erau implicaþi în
elaborarea unei lucrãri de cercetare privind istoria ºi actualitatea
bazinului pontic, ceea ce s-a concretizat într-o carte deja apãrutã
ºi bine primitã de public.2 Se poate spune cã direcþia principalã
1
Iniþiativa de a crea GBSA WG a fost adoptatã la reuniunea SAC (Senior
Advisory Council) de la Geneva, din 1-3 septembrie 2004, pe parcursul
cãreia s-a precizat contextul regional motivant pentru constituirea acestui
grup (problemele de securitate ºi valorificarea potenþialului regional în
varii domenii). Decizia finalã de a înfiinþa GBSA WG a fost adoptatã la
reuniunea SAC de la Roma, 5-7 octombrie 2005. Principalele concluzii ale
reuniunii s-au referit la urmãtoarele aspecte: centrarea activitãþii GBSA
WG asupra obiectivului dezvoltãrii de proiecte cu finalitate educaþionalã ºi
necesitatea ca acestea sã furnizeze expertizã în diferite probleme de
securitate, factorilor de decizie din statele din regiune; recomandarea ca
proiectele dezvoltate în cadrul grupului sã rãspundã obiectivelor NATO
formulate la summitul de la Istanbul din iunie 2004. GBSA WG a fost oficial
lansat la conferinþa internaþionalã cu titlul „Enhancing Security
Cooperation in the Black Sea Region: Can We Build Bridges and Barriers?”,
care a avut loc la Bucureºti, în perioada 30 ianuarie-1 februarie 2006.
2
General-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu (coordonator), Marea Neagrã,
de la „lacul bizantin” la provocãrile secolului XXI, Editura Militarã, Bucureºti,
2006, 464 pag.

6

Regiunea Extins\ a M\rii Negre> concept, evolu]ie, perspective

http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/bg1990.cfm.

de studiu al cercetãtorilor din cadrul ISPAIM a devenit, cel puþin
pentru o perioadã de timp, analizarea situaþiei de securitate din
bazinul pontic, atât din punct de vedere istoric, dar ºi în condiþiile
epocii post-Rãzboi Rece, cu deosebire dupã 11 septembrie 2001.
Nu numai activitatea din cadrul ISPAIM a creat condiþii favorizante pentru iniþierea ºi derularea demersului ºtiinþific prin
intermediul grantului. Trebuie menþionatã actualitatea remarcabilã a acesteia, coincidenþa aproape perfectã între evoluþia cercetãrii în ansamblul grantului cu eforturile internaþionale în
domeniu pentru identificarea unei strategii adecvate gestionãrii
securitãþii în REMN. Din aceastã perspectivã, se cuvin menþionate câteva dinamici în domeniu.
Astfel, în anii din urmã a fost observatã o definire a strategiei
SUA în regiunea Mãrii Negre. Deºi nu existã încã o poziþie oficialã,
sunt evidente câteva direcþii ale acesteia. Mediul academic din
SUA sprijinã o astfel de iniþiativã, iar recomandãrile de acest tip
abundã în studiile publicate în ultimii doi ani.
Relevant pentru aceastã tendinþã este studiul „US Strategy
in the Black Sea Region”, publicat de Ariel Cohen ºi Conway
Irwin3 în decembrie 2006. Autorii subliniazã foarte clar interesele
SUA în regiune aºa cum au fost ele deja evidenþiate, cu diferite
ocazii, în luãrile de poziþie ale unor oficiali americani. Tranzitul
energiei caspice, securitatea regionalã, contraterorismul,
combaterea proliferãrii armelor de distrugere în masã, precum
ºi a traficului de droguri, arme ºi fiinþe umane sunt probleme
care indicã direcþiile de acþiune ale SUA în regiune.
REMN este importantã ºi din alt motiv, reprezentând o conexiune cu alte complexe de securitate, cum ar fi Orientul Mijlociu
Extins (unde interesul SUA este nemijlocit, þinându-se cont de
3
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problemele din Afganistan, Irak, Iran) ºi regiunea Mãrii Caspice
(bogatã în resurse energetice).
Totuºi dezvoltarea ºi, mai ales, aplicarea unei strategii a SUA
faþã de regiune rãmân un demers dificil, avându-se în vedere
interesul evident al unor actori locali (Rusia, Turcia, Ucraina) ºi
diferitele orizonturi de aºteptare existente.
Conform studiului menþionat, principalele direcþii de acþiune
ale SUA ar trebui sã fie urmãtoarele: coordonarea cu Politica
Europeanã de Vecinãtate (ENP – European Neighborhood Policy)
a UE ºi sprijinirea cooperãrii NATO cu statele partenere în cadrul
Parteneriatului pentru Pace; consolidarea formatului trilateral
în sectorul militar între Bulgaria, România ºi Turcia, aliaþi în
NATO; încurajarea statelor litorale, mai ales a Bulgariei ºi
României, sã îºi asume un rol de iniþiativã în organizaþiile regionale multilaterale, la care SUA pot eventual sã solicite statutul
de membru sau observator; dezvoltarea aranjamentelor regionale
de securitate, în calitate de participant sau de observator, prin
oferte de capabilitãþi în domeniul informaþiilor, capacitate de
transport aerian etc. ºi prin folosirea cadrului NATO de cooperare
pentru îmbunãtãþirea interoperabilitãþii; consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale cu Bulgaria ºi România ºi oferirea
de asistenþã acestora în pregãtirea militarã, în domeniul protecþiei civile etc.; sprijin consistent pentru procesul de nation
building în statele spaþiului ex-sovietic; extinderea cooperãrii
comerciale bilaterale cu statele din regiune.
SUA trebuie sã gestioneze cu prudenþã poziþia lor în acest
areal, oferind sprijin acolo unde este posibil sau unde este cerut,
pentru a evita sã fie perceputã ca un actor intruziv. Conform
analizei la care facem referire, în cazul în care acþiunea SUA în
REMN va avea succes, va fi creat un model pentru consolidarea
prezenþei americane în alte regiuni de interes strategic pentru
comunitatea euroatlanticã, precum Asia Centralã.
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Nu mai puþin dinamic a fost efortul aplicat de Uniunea
Europeanã pentru identificarea unei strategii la Marea Neagrã.
Dacã iniþial aceasta a trecut printr-o perioadã de cãutãri ºi chiar
reþineri – determinate probabil de aºa-numita enlargement
fatigue, intervenitã post-2004, dar nu mai puþin ºi de ENP-ul
implementat în regiune ºi de exigenþele cooperãrii cu o Rusie
tot mai vocalã ºi conºtientã de interesele sale tradiþionale4 –,
treptat s-a coagulat o viziune amplã ºi pozitivã asupra importanþei
REMN ºi a unei strategii adecvate europene pentru ea.5 Studiul
lui Fabrizio Tassinari este semnificativ din aceastã perspectivã.
Publicat la Centrul European de Studii Politice din Bruxelles,
în iunie 2006, studiul intitulat „A Synergy for Black Sea Regional
Cooperation: Guidelines for an EU Initiative” prezintã o imagine
de ansamblu asupra unei posibile abordãri regionale din partea
UE. Autorul se bazeazã pe un fapt: iniþiativa Comisiei Europene
de a formula o aºa-numitã sinergie a Mãrii Negre, care ar urma
sã fie parte integrantã a ENP.
Potrivit acestei analize, principalele ameniþãri la adresa securitãþii regionale ºi europene sunt considerate a fi migraþia ilegalã,
degradarea mediului înconjurãtor, securitatea energeticã, traficul
de droguri ºi arme, conflictele îngheþate. Acest tablou general
al riscurilor indicã direcþiile de acþiune pe care trebuie sã le

4
În cadrul unui seminar organizat de Institutul pentru Studii de
Securitate al UE, în februarie 2006, la Paris, („The EU and the Black Sea
region”) s-a afirmat cã nu existã în acest moment un interes explicit al UE
pentru definirea unei strategii a Mãrii Negre ºi cã, înainte de iniþierea unui
astfel de demers, trebuie sã se aibã în vedere factorul rus ºi spaþiul de
influenþã tradiþionalã a Rusiei.
5
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=AGENDA/
07/11&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en. Comisia
Europeanã a publicat deja pe site-ul sãu, în aprilie 2007, documentul numit
„Black Sea Synergy – A New Regional Cooperation Initiative”.
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adopte UE în demersul sãu de iniþiere ºi aplicare a unei strategii
regionale. În fapt, autorul atrage atenþia cã trebuie sã se facã de
la început distincþia între domeniile de cooperare pentru care
regiunea Mãrii Negre constituie un cadru oportun ºi cele care
necesitã un cadru multilateral internaþional, la nivelul ONU, al
OSCE, al Consiliului Europei.
UE este deja o prezenþã activã în regiune, susþinând financiar
unele programe în domeniul protecþiei mediului, transportului,
energiei. Acestea ar trebui sã reprezinte în continuare sectoare
prioritare pentru UE, cu un accent sporit în ceea ce priveºte securitatea energeticã ºi necesitatea de a diversifica transportul de
petrol ºi gaz. Potrivit lui Fabrizio Tassinari, UE ar trebui sã
sprijine proiectele Odessa-Brodi ºi Constanþa-Trieste. Acþiunile
referitoare la securitatea internã (combaterea migraþiei ilegale,
a traficului de droguri, fiinþe umane, arme ºi securitatea frontierelor) ºi folosirea instrumentelor de democratizare se încadreazã totodatã în politica UE faþã de regiunea Mãrii Negre.
Totuºi, pentru probleme precum conflictele îngheþate sau politica
comercialã ºi educaþia/cultura, cel mai potrivit cadru de cooperare
ar fi cel multilateral internaþional (ONU, OSCE, Consiliul
Europei etc.).
Modul de implementare a politicii UE în regiune ar trebui sã
aibã în vedere dezvoltarea de parteneriate, pentru fiecare domeniu de cooperare, cu statele din regiune, precum ºi un nivel
de participare mai amplu, prin cooptarea altor actori – organizaþii
internaþionale guvernamentale ºi neguvernamentale. De regulã,
în cadrul unui astfel de parteneriat, unul dintre actorii participanþi, mai ales o organizaþie, tinde sã-ºi asume rolul de
coordonator. Fiecãrui parteneriat i-ar fi atribuit un fond de sprijin
finanþat de toþi cei implicaþi. Mai mult, fiecare partener ar crea
o facilitate de investiþii pentru proiecte ºi s-ar putea formula
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chiar un „Plan de Acþiune al Mãrii Negre” pentru o duratã de
trei ani. UE ar putea lua parte la aceste iniþiative financiare prin
ENP – instrumentul european de parteneriat ºi vecinãtate.
Iniþiativa româneascã a unui Forum pentru Parteneriat ºi
Dialog, materializatã în vara anului 2006, ar funcþiona ca un
coordonator la nivel politic al tuturor aranjamentelor regionale.
Este foarte important ca UE sã creeze un mediu de cooperare
bazat pe încredere, pe dialog, care sã evite alienarea/izolarea
actorilor regionali ºi care sã nu lase impresia unui demers impus
din exterior, ci sã fie ceva acceptat sau solicitat, care sã respecte
principiul de joint ownership, prin cooptarea tuturor actorilor
locali.
Tassinari concluzioneazã, arãtând cã o sinergie a Mãrii Negre
ar trebui sã fie fundamentatã pe câteva principii esenþiale:
coordonarea între instituþiile, mecanismele, activitãþile regionale
deja existente; pragmatism ºi concentrare asupra unor proiecte
fezabile mai degrabã decât asupra unei lungi liste de prioritãþi;
ownership sau încurajarea iniþiativelor din interiorul regiunii,
precum BSEC; flexibilitatea sau delimitarea geograficã a nivelurilor de cooperare în funcþie de natura provocãrilor; sprijinirea
unei dinamici regionale ample, inclusiv extinderea NATO, asigurarea securitãþii energetice etc.

Turcia, aflatã la jumãtatea drumului între „post-Cold War
Warrior” ºi statutul de „putere regionalã benignã”, a pendulat în
acest interval între afirmarea singularã în bazinul pontic ºi
cooperarea cu riveranii (conform principiului ownership) ºi chiar
cu NATO ºi UE. Ceea ce este de observat în acest caz este faptul
cã, dincolo de afirmarea deschisã a interesului legitim de pãstrare
a suveranitãþii asupra Strâmtorilor, a fost legatã de acesta o serie
de aspecte ale cooperãrii ºi securitãþii la Marea Neagrã, care se
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cuvin abordate separat ºi în consonanþã cu alþi actori la fel de
interesaþi ºi preocupaþi de o soluþie adecvatã.
Studiile apãrute în ultimii doi ani, atât în Turcia, cât ºi în alte
pãrþi, scot în relief o schimbare de paradigmã în politica externã
a Ankarei în acest cadru mai larg al transformãrii ce priveºte
anumite particularitãþi ale orientãrii turceºti la Marea Neagrã.
Astfel, dependenþa energeticã a Turciei de Rusia ºi Iran, aspect
discutat de altfel în Consiliul de Securitate Naþionalã din Turcia
în aprilie 2006, poate oferi o motivaþie pentru ceea ce s-a numit
coincidenþa de interese cu Rusia.6 Acest fapt explicã ºi poziþia
celor douã state de conservare a status-quoului regional ºi opoziþia
faþã de modificarea Convenþiei de la Montreux.
În ceea ce priveºte politica Rusiei faþã de regiune, unii autori
afirmã cã Moscova foloseºte energia ºi transportul ei cãtre Vest
ca pe un instrument major de politicã externã.7 Rusia deþine un
monopol asupra tranzitului de pe coasta de est a Mãrii Caspice,
acolo unde se gãsesc mari zãcãminte de petrol ºi gaz. Totodatã,
Rusia se opune construcþiei de conducte transcaspice în scopul
de a pãstra monopolul propriu de transport. Prin urmare, se
poate anticipa o „bãtãlie” politico-diplomaticã având ca mizã
controlul asupra „coridorului” de transport al petrolului ºi gazelor
din spaþiile caspic ºi Asiei Centrale (Kazahstan, Turkmenistan)
spre Vest.
Strâns legate de tranzitul de energie ºi de politica Rusiei în
regiune sunt conflictele îngheþate din Georgia ºi Azerbaidjan,
folosite ca o barierã împotriva construirii unui coridor energetic
strategic Est-Vest, destinat sã transporte resursele energetice
din bazinul Mãrii Caspice. În ultima vreme, potrivit unor analize,
6
Kemal Kirisci, Turkey’s Foreign Policy in Turbulent Times, în „Chaillot
Papers”, no. 92, septembrie 2006, EU Institute for Security Studies.
7
Vladimir Socor – prelegere susþinutã la Colegiul Naþional de Apãrare
în decembrie 2006.
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Rusia se afirmã tot mai pregnant în REMN, încercând sã blocheze
consolidarea prezenþei în zonã a altor actori majori ai scenei
internaþionale. Astfel, Moscova ºi-a menþinut opoziþia faþã de
lãrgirea NATO, apreciatã ca o „încercuire” a Rusiei, a protestat
faþã de instalarea facilitãþilor militare ale SUA în România ºi
Bulgaria, a devenit reticentã faþã de ENP-ul Uniunii Europene ºi
încearcã sã reglementeze relaþiile cu actorii zonali (în special
fostele republici sovietice) într-un sens favorabil sieºi.8
Un alt actor regional important, Ucraina îºi defineºte interesele în regiune în strânsã legãturã cu importanþa resurselor
energetice din bazinul Mãrii Caspice, cu necesitatea de a gestiona
problemele de democratizare din regiune ºi de a soluþiona
conflictele. Documentele oficiale subliniazã imperativul implementãrii mai multor niveluri de cooperare, cu precãdere din
perspectiva dimensiunii de securitate ºi de comerþ. O urgenþã
pentru Kiev pare a fi gestionarea securitãþii regionale, atât ca
parte componentã a politicii europene a Ucrainei, cât ºi din
perspectiva relaþiilor sale cu Rusia. Problematica flotei ruse din
Marea Neagrã, desfãºuratã în Crimeea pânã în 2017 conform
acordurilor bilaterale, rãmâne foarte vizibilã pe agenda relaþiilor
Kievului cu Moscova, fiind probabil cea mai însemnatã componentã
a politicii externe ucrainene.9

8
„…Russia’s vital foreign policy goal of establishing a neo-imperial
condominium over the CIS… Indeed, any sign of a CIS state cooperating
with NATO triggers an immediate response, which indicates that the
Russian political elite still sees NATO and the EU as being, at the core,
enemies of Russia”, în Stephen Blank, Black Sea Rivalry, în „Perspective”,
vol. XVII, no. 2, martie/aprilie 2007.
9
Yuri Dubinin, Historical Struggle for the Black Sea Fleet, în „Russia
in Global Affairs”, vol. V, nr. 1, ianuarie-martie 2007.
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Abordarea este însã contradictorie, date fiind diviziunea ºi
frãmântãrile politice din Ucraina. Astfel, pe de o parte, factorul
rus ºi baza navalã ruseascã din Crimeea sunt considerate riscuri
la adresa securitãþii naþionale a Ucrainei, dar ºi a celei regionale
în ansamblu, iar pe de altã parte, în contextul evoluþiilor politice
din aceastã þarã, apropierea de Rusia rãmâne un obiectiv de
politicã externã. Dualitatea unei astfel de orientãri este generatoare de incoerenþã ºi instabilitate internã ºi face greu predictibile propensiunile euroatlantice ale Kievului ca program de
duratã ºi probabilitate de implementare.
În acest context mai larg, iniþiativele declanºate în cadrul
grantului au þintit sã se integreze în mai ampla cercetare în
domeniu a ISPAIM. Nici nu se putea face altminteri, întrucât
era evident cã, cel puþin pentru componenþii echipei, era dificil
de despãrþit acþiunea specificã pe problematica riscurilor ºi
ameninþãrilor în Regiunea Extinsã a Mãrii Negre, de eforturile
aplicate ca membri ai secretariatului GBSA WG, ori parte a echipei
de elaborare a lucrãrii „Marea Neagrã – de la «lacul bizantin» la
provocãrile secolului XXI” sau ca organizatori ºi participanþi în
numeroase acþiuni ºtiinþifice internaþionale ºi interne având ca
subiect de studiu securitatea arealului pontic.10
Dupã cum nu trebuie uitat cã, în intervalul 2006-2007, echipa
grantului a avut grijã ca problematica riscurilor ºi ameninþãrilor
de securitate în REMN sã ocupe un loc privilegiat în revista
„Monitor Strategic”, editatã de ISPAIM. Astfel, au fost publicate
10
Menþionãm aici, în ordine aleatorie, cele mai importante reuniuni
internaþionale, la care membrii echipei de cercetare au participat, împreunã
sau separat: seminarul internaþional organizat de MAE român, ISPAIM ºi
Institutul pentru Studii Politice din România „NATO – a model of cooperative
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studii scrise de specialiºti de renume internaþional11, care reflectã,
pe de o parte, interesul crescând al comunitãþii ºtiinþifice internaþionale faþã de problematica în cauzã, pe de altã parte, interesul
comunitãþii naþionale în aceastã zonã de preocupãri.
Prima iniþiativã lansatã a fost de a elabora un „herald”
(newsletter, buletin informativ) al grantului pe internet, prin

security. How the experience of Membership Action Plans and Individual
Partnership Action Plans would enhance national and regional security
within PfP” (Bucureºti, 30-31 mai 2006), conferinþa internaþionalã organizatã de ISPAIM, George C. Marshall Center, Asociaþia Manfred Worner
din România „Enhancing security cooperation in the Black Sea region:
can we build bridges and barrieres?” (Bucureºti, 29 ianuarie-1 februarie
2006), conferinþa internaþionalã organizatã de UNAp „Carol I” „Security
and Stability in the Black Sea Area” (Bucureºti, 21-22 noiembrie 2005),
seminarul programului Black Sea Security de la Harvard (22-26 octombrie
2006), Forumul Mãrii Negre pentru Parteneriat ºi Dialog organizat de
Preºedinþia României (Bucureºti, 5-6 iunie 2006), seminarul internaþional
organizat de EU ISS „The EU and the Black Sea” (Paris, 24 februarie 2006),
conferinþa internaþionalã organizatã de Centrul pentru Studii Strategice
din Ankara „Balkan conference on cooperation between the strategic and
research centers” (Ankara, 9-10 iunie 2005), sesiunea internaþionalã de
comunicãri ºtiinþifice organizatã de UNAp „Carol I” „Strategii de apãrare
ºi securitate la frontiera rãsãriteanã a NATO ºi UE” (23-24 noiembrie
2006), reuniunea Grupului de Lucru asupra Regiunii Extinse a Mãrii Negre
din cadrul Consorþiului PfP al Academiilor de Apãrare ºi Institutelor de
Studii de Securitate (11-13 februarie 2007) unde s-a discutat proiectul
„Travelling Contact Teams”, participãrile în cadrul structurilor de decizie
din cadrul Consorþiului PfP.
11
Jeffrey Simon, Eugene Rumer, Toward a Euro-Atlantic Strategy for
the Black Sea Region, „Monitor Strategic”, nr. 1-2/2006. A se vedea ºi
Ognyan Minchev, Interese ºi strategii fundamentale pentru regiunea Mãrii
Negre, „Monitor Strategic”, nr. 3-4/2006, p. 5-30.
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care sã ne facem cunoscuþi comunitãþii ºtiinþifice internaþionale
interesate de problematica Mãrii Negre prin efortul de monitorizare a situaþiei de securitate regionalã. Sub titlul „Evoluþii
ale mediului de securitate regional” („Monthly survey of the
GBSA’s security environment”), acest „herald” are o istorie încã
neîncheiatã. El a materializat monitorizarea constantã a evoluþiilor de securitate în Marea Neagrã pe urmãtoarele coordonate:
politicã internã ºi externã a statelor din regiune, geopoliticã ºi
geostrategie, securitate energeticã. S-a avut grijã ca monitorizarea
sã nu se suprapunã peste alte acþiuni similare din regiune (cum
ar fi „Ankam Turkforpol”12 sau „APE Transnistrian Digest”).
Aceste „buletine de ºtiri” nu oferã totuºi o abordare regionalã
amplã, referitoare la toate statele din areal, ci se axeazã mai
mult pe spaþiul geografic proxim. Mai mult, acestea nu sunt
structurate ºi organizate dupã anumite problematici, ci sunt o
selecþie de articole din ziare, studii, comentarii relevante pentru
un eveniment. Spre deosebire de acestea, buletinul informativ
al grantului are o structurã urmãritã cu consecvenþã numãr de
numãr. Pânã acum au fost postate numere începând cu mai 2006
pânã în martie 2007. 13 Pentru a avea o imagine a acestuia,
prezentãm mai jos aceastã structurã.
Un prim capitol abordeazã problematica securitãþii energetice,
încercând sã informeze asupra principalelor evenimente care au
avut loc în cursul lunii precedente, precum ºi asupra opiniilor
exprimate de cei mai cunoscuþi analiºti în domeniu. Sunt astfel
punctate evoluþiile referitoare la construirea rutelor de transport
de gaze naturale din Asia Centralã ºi bazinul Mãrii Caspice cãtre
12
http://www.ankam.org/.
13
Poate fi accesat pe www.sabsa.ro, site-ul grantului (o altã iniþiativã,
prima de vizibilitate a echipei), care a fost lansat în vara anului 2006.
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Europa Occidentalã, competiþia geostrategicã între actorii majori
din regiune în ceea ce priveºte exploatarea ºi transportul
resurselor energetice, relaþiile turco-ruse ºi cooperarea celor
douã state la acest nivel, politica energeticã a Rusiei ºi impactul
acesteia asupra relaþiilor Rusiei cu statele din fostul spaþiu sovietic
ºi cu cele membre ale UE etc.
Un alt capitol se referã la conflictele îngheþate (Transnistria,
Abhazia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabah), monitorizându-se
principalele evoluþii în funcþie de anumite coordonate. Se au în
vedere raporturile acestor „enclave” cu statele a cãror integritate
teritorialã este afectatã, ultimele progrese ale procesului de gestionare ºi poziþiile adoptate de cãtre organizaþiile internaþionale,
dezvoltãrile politice interne, poziþia Rusiei ºi, nu în cele din
urmã, impactul transfrontalier al acestora. Transnistria prezintã
o atenþie sporitã în activitatea de monitorizare, dat fiind interesul
nemijlocit al României în soluþionarea acestui conflict. Prin
urmare, buletinul lunar cuprinde ºi luãri de poziþie ale României
vizavi de Transnistria.
Actorii regionali majori (Turcia, Rusia, Ucraina) sunt prezentaþi într-un capitol separat, ce încearcã sã identifice modul în
care evolueazã politica lor faþã de regiunea Mãrii Negre, principalele iniþiative regionale ale acestora, modul în care interacþioneazã cu statele din zonã, evoluþiile în percepþia riscurilor
ºi ameninþãrilor la adresa securitãþii în REMN, raporturile cu
NATO, UE, SUA, modificãrile politice interne cele mai importante, relaþiile României cu aceste state.
Totodatã, într-un capitol separat sunt prezentate rolurile NATO
ºi UE în regiune. Se au în vedere instrumentele de parteneriat
ale NATO, exerciþiile în cadrul Parteneriatului pentru Pace,
relaþiile bilaterale cu statele acestei zone, politica de vecinãtate
a UE, percepþiile actorilor regionali vizavi de acþiunile celor douã
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organizaþii, evoluþiile lor cãtre o abordare strategicã unitarã a
acestui areal.
Pentru activitatea de monitorizare prezintã interes ºi cadrul
regional instituþional de cooperare sau aranjamentele existente.
Este vorba atât de cele cu o participare mai largã, precum BSEC,
cât ºi de cele din cadrul CSI sau GUAM. Principalele coordonate
de monitorizare sunt iniþiativele ºi acþiunile dezvoltate de acestea,
evoluþiile referitoare la program, membrii, relaþiile cu actori din
afara regiunii.
Ne-am propus ca buletinul informativ lunar sã aparã atât în
limba românã, cât ºi în limba englezã. Pânã în acest moment au
fost publicate zece numere, începând cu luna mai a anului 2006,
cu o periodicitate de un numãr în fiecare lunã. Buletinul este
trimis la aproximativ 100 de cititori, înscriºi în baza noastrã de
date cu persoanele de contact din România, Austria, Armenia,
Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia,
Ucraina, Rusia, SUA, Franþa, Olanda etc.
Cea de-a doua iniþiativã a fost alcãtuirea unui chestionar referitor la evaluãrile specialiºtilor privind riscurile ºi ameninþãrile
de securitate în REMN. Acesta a fost alcãtuit în prima parte a
anului 2006 ºi a fost trimis unui numãr de 100 de respondenþi.
Pânã la sfârºitul lui 2006 au fost primite circa 21 de rãspunsuri
(de la personalitãþi precum J. Boonstra – Olanda, Nika Chitadze
– Georgia, George Niculescu – NATO, Martin Lessenski –
Bulgaria, Nicu Popescu – Republica Moldova, Evgheni Sharov –
Ucraina, Sever Voinescu, Iulian Chifu, Claudiu Crãciun –
România, Alexander Goncharenko – Ucraina, Martin Malek –
Austria, Gilles Pernet – Franþa etc.).
Câteva observaþii se impun în legãturã cu aceastã iniþiativã.
În primul rând, a fost constatabilã o ratã scãzutã de rãspuns la
chestionar, ceea ce nu exprimã totuºi o lipsã a interesului
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specialiºtilor în problematica de securitate a Mãrii Negre, ci
mai degrabã o suprasaturaþie a iniþiativelor de acest gen. S-ar
mai putea invoca aici ºi faptul cã rãspunsul la chestionar implica
ºi o poziþie de principiu asupra problematicii de securitate a Mãrii
Negre, aºadar o recunoaºtere a caracterului ei acut (ori mai puþin
acut) sau, dimpotrivã, benign. Din aceastã perspectivã, este
ilustrativ rãspunsul unuia dintre respondenþi conform cãruia
riscurile ºi ameninþãrile ar fi deja listate într-un act oficial (emis
de BLACKSEAFOR în 2005). Poate fi adãugatã de asemenea politizarea foarte sensibilã a problematicii Mãrii Negre în ultimii
doi ani. Astfel, în aprilie 2005, Turcia a respins candidatura SUA
la calitatea de membru al BSEC, iar mai târziu, s-a opus extinderii
în Marea Neagrã a operaþiei Active Endeavor din Marea
Mediteranã.14
În al doilea rând, s-au conturat douã direcþii de abordare a
riscurilor ºi ameninþãrilor de securitate. Prima dintre ele se
referea la faptul cã acestea sunt vizibile atât în arealul maritim,
dar ºi în ce priveºte frontierele terestre (nu doar cele maritime)
dintre diferitele state, care sunt „scena” unei activizãri a ameninþãrilor de tip nonconvenþional (imigraþie ilegalã, trafic de
droguri ºi fiinþe umane, contrabandã de armament ºi materiale
sensibile etc.). În general, susþinãtorii unei astfel de direcþii
includ în problematica ameninþãrilor ºi supravegherea aerianã a
arealului extins al Mãrii Negre ºi deopotrivã urgenþele civile.
Reprezentanþii celei de-a doua direcþii cantoneazã sfera
ameninþãrilor la spaþiul maritim exclusiv, apreciindu-se cã cele
terestre sau aeriene ori din categoria urgenþelor civile reprezintã

14
Referitor la opoziþia Turciei faþã de prezenþa actorilor internaþionali
în Marea Neagrã, a se vedea Stephen Blank, Black Sea Rivalry, în
„Perspective”, vol. XVII, no. 2, martie/aprilie 2007, în care vorbeºte de
„…the deep-seated Turkish Sevres syndrome”.
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domeniul de competenþã al unor structuri separate de cele
profilate pe acvatoriu ºi deci nerelevante pentru Marea Neagrã.
Practic, o astfel de orientare limiteazã REMN doar la bazinul
maritim ºi restricþioneazã interesul în combaterea ameninþãrilor
la sfera de cuprindere a flotelor navale, neglijând celelalte
componente de interes.
În al treilea rând, existã o discrepanþã masivã între evaluãrile
experþilor privind diferite aspecte ale securitãþii în REMN.
Pentru a da doar câteva exemple: dacã unii apreciazã cã rãzboiul
interstatal rãmâne de domeniul posibilului în regiune, alþii sunt
de opinie contrarã. Cea dintâi pãrere este motivatã, într-unul
dintre cazuri, astfel: „Nagorno-Karabah este încã o ameninþare
primejdioasã. Deºi s-au fãcut progrese în negocieri, existã o
ameninþare vie de ostilitãþi între Armenia ºi Azerbaidjan. Acelaºi
lucru se poate aplica conflictelor îngheþate din Georgia. Într-un
anumit moment, Rusia poate interveni dacã luptele s-ar declanºa
între Tbilisi ºi regiunile separatiste ale Osetiei ºi Abhaziei.”
Cealaltã opinie, referitoare la improbabilitatea rãzboiului interstatal, are ca motivaþie: „Diferenþa de greutate între actorii
regiunii ºi relaþiile acestor state cu NATO ºi UE modeleazã
legãturile lor mutuale ºi comportamentul în sens nonconflictual.
De asemenea, existã dialog.”
În sfârºit, dar nu în cele din urmã, respondenþii vizualizeazã
trei seturi de motivaþii pentru situaþia precarã de securitate din
REMN. Dacã pentru unii dintre ei este evident cã tentaþia hegemonicã a Rusiei este de vinã, pentru alþii este vorba de state
slabe, deschise ameninþãrii conflictului intern sau extern, insuficient modernizate, aºadar uºor a fi pãtrunse de reþelele internaþionale ºi deopotrivã sã rãspundã pozitiv tendinþelor politice
autoritare; în sfârºit, pentru o altã categorie, este vorba de ineficienþa mãsurilor de cooperare ºi gestionare regionalã a securitãþii.
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O amplã interpretare a rãspunsurilor primite la chestionarul
adresat specialiºtilor în domeniul securitãþii va fi fãcutã la finele
cercetãrii ºi în conjuncþie cu alte date culese pe parcurs, mai
ales în misiunile întreprinse de cãtre membrii grantului în statele
REMN.

Cea de-a treia iniþiativã, probabil cea mai importantã, a fost
lansarea unui program de cãlãtorii de studii în statele zonei pentru
întâlniri cu experþii de la faþa locului. Discuþiile purtate au avut
în vedere modalitãþile de abordare a REMN în complexul de
securitate al fiecãreia dintre statele vizitate, ce percepþii asupra
riscurilor sunt proeminente, ce soluþii de cooperare sunt
întrevãzute pentru a gestiona aceste ameninþãri ºi a nu le lãsa sã
se maturizeze spre punctul de fierbere. Pânã la publicarea acestei
cãrþi au fost întreprinse vizite de lucru în Bulgaria, Republica
Moldova, Turcia ºi Ucraina. Concluziile rezultate în urma
discuþiilor dintre cercetãtorii români, membri ai acestui proiect
de cercetare ºi reprezentanþii diverselor instituþii din mediul
guvernamental ºi academic din þãrile menþionate sunt în curs de
evaluare ºi vor fi folosite ca suport pentru monografia finalã a
proiectului, care va fi publicatã în 2008.
Studiile dezvoltate în aceastã lucrare pot fi considerate ca un
fundal al cercetãrii întreprinse. Sunt evaluate moºtenirea
istoricã, cu deosebire insistându-se asupra revoluþiei geopolitice,
care a emers dupã sfârºitul Rãzboiului Rece ºi a determinat o
vizibilizare accentuatã a REMN.

Studiul „Regiunea Extinsã a Mãrii Negre: privire istoricã ºi
dinamici contemporane”, scris de autorul acestor rânduri,
reprezintã o analizã a evenimentelor istorice referitoare la spaþiul
pontic, în succesiunea lor demonstrând importanþa geostrategicã
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ºi geopoliticã incontestabilã a arealului respectiv în ansamblul
securitãþii ºi stabilitãþii continentului european.
În acest context, ºi date fiind resursele umane, naturale ºi
comerciale ale zonei, REMN se reliefeazã ca fiind un spaþiu de
confruntare ºi în acelaºi timp de colaborare, de contact ºi
schimburi permanente între popoare ºi civilizaþii diferite, între
Europa ºi Asia. În fine, deºi coexistã cu perioade de deschidere
ºi relativã libertate a regimului navigaþiei ºi comerþului în Marea
Neagrã ºi pe Dunãre, ca o permanenþã a regiunii ºi caracteristicilor sale geopolitice se relevã competiþia între puterile
continentale pentru controlul relativ sau absolut al acesteia.
Greci, romani, bizantini, otomani, ruºi/sovietici au conceput
statutul lor de putere regionalã ori continentalã în strânsã
legãturã cu controlul exercitat asupra acestei zone geografice ºi
geopolitice ºi asupra resurselor sale.
Studiul „Consideraþii asupra conceptului de Regiune Extinsã
a Mãrii Negre”, scris de ªerban L. Pavelescu, demonstreazã cã
acest concept conduce cãtre o redescoperire la nivel academic a
unui spaþiu ce a fost, pentru o lungã perioadã de timp, o componentã marginalã în structurarea sa.
Regiunea Extinsã a Mãrii Negre ºi evoluþiile mediului sãu de
securitate în perioada post-Rãzboi Rece se constituie ca subiect
independent de studiu destul de târziu ºi în conjuncþie cu alte
arii specifice de interes. Avem de-a face cu o inventare în mãsura
în care REMN, asemenea altor concepte similare apãrute în
perioada post-Rãzboi Rece, încearcã un rãspuns la o realitate
complexã caracterizatã prin fluiditatea mediului de securitate
regional ºi internaþional, prin impredictibilitatea multora din
evoluþiile sale, precum ºi prin cãutãrile încã în curs la nivelul
sistemului relaþiilor internaþionale.
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Studiul „Coridoarele energetice în Regiunea Extinsã a Mãrii
Negre – tendinþe ºi mize strategice”, scris de ªerban F. Cioculescu,
prezintã reþeaua de conducte de transport de resurse de petrol
ºi gaz din REMN. Culoarul Mãrii Negre poate deveni o rutã de
tranzit predilectã (alternativã) pentru gazele ºi petrolul din
Caspica ºi Asia Centralã, în drumul lor cãtre Europa. De asemenea, nu este exclus ca o micã parte din rezervele Iranului sã
fie cu vremea dirijate tot pe aceastã rutã, în cãutarea pieþei
europene.
Perspectivele creºterii economice pentru statele membre ale
UE sunt strâns legate de accesul la hidrocarburile din import,
iar zona Mãrii Negre-Caspica ocupã un loc esenþial pe agenda
economicã a Uniunii. Interesul deosebit pentru protejarea
coridoarelor de transport faþã de întreruperi accidentale sau
voluntare, cauzate de ºantaj politic, sabotaje, acte teroriste, se
manifestã ºi în cazul NATO, care a decis la summitul de la Riga
din 2006 sã creeze un plan de securizare a acestor rute considerate
de interes strategic de cãtre statele membre.

Studiul „NATO ºi UE, furnizori de securitate în Regiunea
Extinsã a Mãrii Negre. Perspective asupra unei abordãri
euroatlantice regionale” (Occasional Papers No. 11), scris de
Cristina Romila, îºi propune sã analizeze instrumentele de
parteneriat ale NATO ºi ale UE aplicabile în relaþiile cu statele
din zonã ºi sã identifice argumente în favoarea unor domenii de
cooperare regionalã între cele douã organizaþii.
Sunt astfel analizate prevederile acestor instrumente ºi
relaþiile cu fiecare stat din regiune, punctând în mod special
dimensiunea politicã a cooperãrii, dialogul politic ºi modul în
care acestea se repercuteazã asupra procesului de modernizare
din statele respective.
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Studiul urmãreºte douã direcþii de analizã: una descriptivã ºi
o alta evaluativã, îmbinarea lor fiind esenþialã pentru comparaþia
anunþatã în titlu. S-a avut în vedere cu prioritate folosirea de
argumente bazate pe nivelul actual de implicare a celor douã
organizaþii în regiune, principalele documente folosite fiind cele
cu caracter oficial.
Studiul intitulat „Privire de ansamblu asupra Regiunii Extinse
a Mãrii Negre. Evoluþii politice ºi instituþionale” (Occasional
Papers No. 11), scris de Alexandru Voicu, este o sintezã a principalelor evenimente ºi direcþii care au marcat mediul de
securitate din regiunea vizatã în anii care au precedat ºi, mai
ales, în cei de dupã destrãmarea Uniunii Sovietice. Aflatã atât la
periferia fostului imperiu sovietic, cât ºi la periferia Occidentului,
regiunea Mãrii Negre a fost ºi rãmâne un areal marcat de numeroase fracturi interne, multe dintre ele având adânci rãdãcini
istorice, a cãror înþelegere este esenþialã pentru demersul cercetãrii noastre.
Studiul urmãreºte douã direcþii. Sunt analizate elementele
relevante pentru obiectul cercetãrii din statele Regiunii Extinse
a Mãrii Negre, grupate în trei categorii: puterile regionale (Rusia
ºi Turcia), urmate de noile state independente (Republica
Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia ºi Azerbaidjan) ºi de fostele
state din blocul comunist (Bulgaria ºi România). Sunt prezentate,
aºadar, modul în care cele nouã state (din care doar ºase riverane)
se raporteazã la Regiunea Extinsã a Mãrii Negre, relaþiile acestora
cu actorii internaþionali (în principal cu UE ºi NATO), conflictele
îngheþate din regiune ºi repercusiunile acestora asupra mediului
de securitate regional ºi european. Relaþia dintre Rusia ºi Turcia
în ceea ce priveºte Marea Neagrã se bucurã de o atenþie specialã.
De asemenea, sunt analizate clivajele existente, de naturã
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economicã, istoricã ºi politicã, din acest punct de vedere regiunea
vizatã fiind una extrem de eterogenã. În plus, lucrarea face
bilanþul iniþiativelor de cooperare regionalã (BSEC,
BLACKSEAFOR, GUAM, TRACECA, INOGATE, SECI, CDC).
În ciuda numãrului impresionant de organizaþii ºi diversitãþii
domeniilor acoperite, cooperarea regionalã se dovedeºte a fi încã
într-un stadiu incipient, fiind afectatã de tensiunile, divergenþele
ºi conflictele existente între statele din regiune.

Aceastã carte, care are anexat (Occasional Papers No. 11) ºi
un numãr important de do-cumente necesare înþelegerii situaþiei
de securitate a REMN în aceºti ani , va fi urmatã de o alta, care
va însuma comunicãrile care vor fi prezentate la reuniunea
internaþionalã preconizatã sã se desfãºoare la Bucureºti în
toamna-iarna anului 2007 ºi deopotrivã rapoartele de misiune
„externã” (ale membrilor echipei bazate la Bucureºti în þãrile
din REMN, precum ºi în alte „puncte de interes”). În 2008 va fi
elaboratã ºi publicatã monografia finalã care va cuprinde
rezultatele întregii cercetãri.

dr. Mihail E. Ionescu

Directorul Institutului pentru Studii Politice
de Apãrare ºi Istorie Militarã
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dr
dr.. Mihail E. Ionescu

REGIUNEA EXTINSÃ A MÃRII NEGRE: PRIVIRE
ISTORICÃ ªI DINAMICI CONTEMPORANE

Z

onã de contact între civilizaþii, de comunicare, de
schimburi ori confruntare, arealul Mãrii Negre se
impune de timpuriu în istoria europeanã ca o regiune
distinctã. Drumurile comerciale, conexiunile dintre vechi ºi
celebre rute care sunt situate în acest areal, precum drumul „de
la varegi la greci”, cãile comerciale ce leagã Europa Centralã ºi
Occidentalã de malurile Mãrii Negre ºi, de aici, prin intermediul
cunoscutului „drum al mãtãsii”, de Orientul Îndepãrtat, pentru
timpurile istorice, ori actuala reþea de transport al petrolului
caspic ce strãbate aceastã regiune cãtre Europa Occidentalã i-au
proiectat arealului lãrgit al Mãrii Negre statutul de „pod” sau
„punte” între bãtrânul continent ºi Asia Centralã. Regiunea Mãrii
Negre ºi evoluþiile mediului sãu de securitate în perioada post-Rãzboi Rece s-au constituit ca subiect independent de studiu destul
de târziu ºi în conjuncþie cu alte arii specifice de interes. Conceptul ca atare a fost lansat într-un studiu al cercetãtorilor Ronald
D. Asmus ºi Bruce P. Jackson abia în 2004 în directã legãturã cu
dezvoltarea unor noþiuni similare precum Marele Orient Mijlociu
(Greater Middle East). Practica de strategie generalã ºi deopotrivã literatura de specialitate resimt imperativul redefinirii
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conceptelor geopolitice corespunzãtoare noilor realitãþi ale mediului de securitate ºi sistemului relaþiilor internaþionale în noua
configuraþie post-11 septembrie 2001.
A fost ºi cazul regiunii Mãrii Negre, devenitã „lãrgitã” sau
„extinsã” imediat dupã 11 septembrie, din motive pe care le vom
detalia mai târziu. Este vorba doar de o ultimã „piesã” la dosarul
voluminos edificat în literatura de specialitate în legãturã cu zona
Mãrii Negre ºi regiunile adiacente acesteia din punctul de vedere
al noului mediu de securitate internaþional ºi evoluþiilor acestuia
în perioada post-Rãzboi Rece. Poziþia geopoliticã ºi geostrategicã
pe care o ocupã arealul în raport cu vectori majori de structurare
a sistemului relaþiilor internaþionale ºi mediului de securitate
european – precum interesele vitale ale statelor Uniunii Europene
în accesul facil la resursele energetice caspice, strãdania de
creare a unui mediu de securitate stabil ºi coerent în imediata
vecinãtate a frontierelor spaþiului european comun, nevoia
Statelor Unite ºi a aliaþilor lor din cadrul coaliþiei internaþionale
antiteroriste de a folosi aceastã regiune drept „coridor” în
campaniile antiteroriste din Irak ºi Afganistan – o impune puternic pe agenda securitãþii internaþionale.
Istoria acestei regiuni s-a plasat, datoritã caracterului special
mai sus-relevat, sub dublul semn al colaborãrii ºi confruntãrii,
studiul sãu fiind, în fapt, „listarea” unor tentative succesive de
obþinere a controlului asupra spaþiului pontic, delimitate de
perioade de relativã acalmie propice libertãþii circulaþiei ºi
comerþului.1 Miza acestui joc de putere este una evidentã –
dominaþia acestui areal cu o poziþie geopoliticã ºi geostrategicã
unicã asigura deþinãtorului controlul asupra tuturor rutelor
comerciale ce îl strãbãteau. Mai mult decât atât, arealul pontic
oferea cãi de acces cãtre inima Europei ori, dupã caz, puncte de
rezistenþã în faþa unei posibile invazii.
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O schiþã istoricã

Civilizaþia greacã (secolele VIII-VI î.H.) a creat, pentru prima
datã în regiune, un areal omogen cuprinzând colonii ºi focare de
civilizaþie pe toatã lungimea þãrmurilor Mãrii Negre. Cu timpul,
dominaþia exercitatã de acestea asupra comunicaþiilor navale ºi
comerþului pontic a evoluat într-o structurã coerentã, o „adunare
ponticã”, inclusiv într-o tentativã de constituire a unei forþe navale
comune. În acest context a înflorit o veritabilã culturã ponticã
grefatã pe filonul originar elen.2
Odatã cu apariþia Regatului Pontului (Mithridades, 120-63 î.H.)
asistãm la o primã tentativã de instituire a unui control unic
asupra arealului în discuþie, pânã atunci divers sub aspect politic.
În confruntare cu acest stat au pãtruns în regiune romanii care
cuceresc ºi încorporeazã imperiului o bunã parte a þãrmurilor
Mãrii Negre, sudul ºi estul acvatoriului ºi o parte a malului pontic.
Succesor de drept al Imperiului Roman în regiune, Imperiul
Bizantin a reuºit sã încadreze în interiorul graniþelor sale cea
mai mare parte a arealului pontic fiind, din acest punct de vedere,
prima mare putere ce a controlat ferm pentru o lungã perioadã,
deþinând un monopol indiscutabil, regiunea ºi resursele sale.3
Succesorul Bizanþului a fost Imperiul Otoman. Instaurarea
dominaþiei sale în regiune a fost un proces de duratã care a început
cu pãtrunderea în zona Peninsulei Balcanice ºi atingerea aliniamentului Dunãrii în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea,
continuat cu asediul ºi cucerirea Constantinopolului (1453) ºi
care s-a finalizat la mijlocul secolului al XVI-lea. Marea Neagrã a
devenit atunci un veritabil „lac otoman”.
Descreºterea puterii otomane ºi afirmarea unor noi puteri în
regiunea Mãrii Negre ºi în Balcani – imperiile Habsburgic ºi
Þarist –, realitãþi ce-ºi gãsesc originea în evoluþiile scenei politice
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internaþionale din anii de sfârºit ai secolului al XVIII-lea ºi în cei
de debut ai secolului al XIX-lea, marcheazã debutul „Chestiunii
Orientale” – împãrþirea „moºtenirii otomane” – ºi al internaþionalizãrii problemei Strâmtorilor ºi Mãrii Negre. Rând pe
rând, în perioada 1784-1802, succedând Rusiei, prima ce obþine
acest statut la 17844, marile puteri europene dobândesc dreptul
la liberã navigaþie ºi comerþ în Marea Neagrã.
Evoluþia situaþiei strategice pe continentul european dupã
Revoluþia Francezã din 1789 ºi presiunile majore la care Imperiul
Otoman era supus de Rusia vor conduce la semnarea tratatului
anglo-otoman din 1809 prin care Imperiul Otoman se obliga la
închiderea Strâmtorilor ºi, consecutiv, a bazinului Mãrii Negre
pentru orice navã de rãzboi pe timp de pace cu garanþia Marii
Britanii pentru integritatea statului otoman. Acestui prim pas
cãtre internaþionalizarea problemei Strâmtorilor ºi a regimului
navigaþiei în Marea Neagrã îi va succeda ºi decizia Congresului
de la Viena (1815) care stipula libertatea navigaþiei fluviale pe
Dunãre.5 Pacea de la Adrianopole (1829)6 impunea, prin presiunea
internaþionalã exercitatã asupra Imperiului Otoman, libertatea
navigaþiei pentru toate navele comerciale, indiferent de pavilioane, prin Strâmtori ºi în Marea Neagrã. Treptat, „lacul otoman”
a dispãrut ca realitate geopoliticã, dupã mai bine de trei secole.
Pentru prima datã, Rusia se afirmã ca succesoare a Imperiului
Otoman, aºadar în poziþia de putere dominantã la Marea Neagrã,
ca o consecinþã a tratatului de la Unkiar Iskelessy (1833)7 prin
care Înaltei Porþi i s-a impus, în schimbul ajutorului rus, închiderea
Strâmtorilor pentru orice vas de rãzboi strãin, indiferent de
motivele invocate pentru traversarea acestora. Putere navalã
dominantã în Marea Neagrã, Rusia îºi asigura astfel supremaþia
asupra acestui areal ce tinde sã devinã în deceniul al treilea al
secolului al XIX-lea un veritabil „lac rusesc”. Spre deosebire însã
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de precedentul „lac otoman”, „lacul rusesc” al Mãrii Negre avea
o compoziþie diferitã. El reprezenta mai degrabã un ansamblu de
înþelegeri internaþionale (ruso-otomane, în primul rând, care
confereau Rusiei un primat regional) decât un control nemijlocit
al arealului.
Convenþia de la Londra (1841) care neutraliza Strâmtorile ºi
punea statutul lor ºi integritatea statului otoman sub garanþie
internaþionalã, cât ºi deciziile Congresului de pace de la Paris
(1856) în urma Rãzboiului Crimeii – prin interdicþia aplicatã Rusiei
ºi Turciei de a construi nave de rãzboi ºi de a clãdi porturi militare
pe þãrmurile Mãrii Negre – sunt etapele urmãtoare înregistrate
în evoluþia în plan internaþional a Chestiunii Strâmtorilor ºi a
Mãrii Negre. Libera navigaþie a navelor comerciale era reafirmatã
– aºadar a fost eliminat „monopolul” Rusiei –, iar intrarea navelor
de rãzboi prin Strâmtori era interzisã atâta timp cât statul otoman
rãmânea neutru. În fine, reglementarea regimului navigaþiei pe
Dunãre, crearea unei Comisii Internaþionale a Dunãrii însãrcinate
cu regularizarea navigaþiei pe cursul inferior al fluviului ºi cu
efectuarea lucrãrilor necesare de întreþinere ºi exploatare la
gurile acestuia, îndepãrtarea Rusiei de la accesul la Dunãre, prin
retrocedarea celor trei judeþe din sudul Basarabiei la care este
obligatã ºi restrângerea influenþei generale pe care o avea
Imperiul Rus în zonã completeazã tabloul mutaþiilor operate în
statutul Mãrii Negre odatã cu Congresul de pace de la Paris
(1856). Cele douã chestiuni esenþiale în discuþia asupra controlului acestui areal – cea a Dunãrii ºi cea a Strâmtorilor – sunt
tratate pentru prima oarã conex ºi cu scopul vãdit de a nu permite
unei singure mari puteri – Rusia – sã exercite controlul asupra
vastei regiuni pontice.8 Pentru prima datã în istoria modernã,
chestiunea Mãrii Negre implicã ºi apelul la o vastã regiune
înconjurãtoare, dincolo de hinterlandul acvatoriului propriu-zis.
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Convenþia de la Londra din 1871 care abandona statutul neutru
al Strâmtorilor ºi Mãrii Negre ºi stipula posibilitatea pentru statul
otoman de a deschide Strâmtorile pentru vasele de rãzboi ale
statelor aliate9, dar mai ales Rãzboiul ruso-otoman din 1877-187810
au redeschis „dosarul” Mãrii Negre. Rusia a recâºtigat terenul
pierdut în urma Rãzboiului Crimeii. Noile teritorii din Caucaz care
au intrat sub controlul Rusiei în urma Rãzboiului din 1877-1878
au extins lungimea coastelor Mãrii Negre de sub dominaþia sa,
iar recuperarea celor trei judeþe din sudul Basarabiei i-a dat acces
direct la gurile Dunãrii ºi un loc în Comisia Europeanã a Dunãrii.
Strâmtorile, statutul Mãrii Negre ºi cel al Dunãrii cunosc o
revenire spectaculoasã în atenþia marilor puteri în primul pãtrar
al secolului al XX-lea. Rãzboaiele balcanice, un ultim act al
„Chestiunii Orientale”, dar mai ales Primul Rãzboi Mondial au
fost reperele principale în aceastã evoluþie. Conferinþa de la
Londra din 1912 ºi cea de la Bucureºti din 1913, consecutive
rãzboaielor balcanice, au consemnat conservarea controlului
otoman asupra Istanbulului ºi Strâmtorilor. Statul otoman a
pãstrat, totodatã, o provincie europeanã cu puternicul centru
urban de la Adrianopole. Restul posesiunilor sale europene erau
împãrþite de cãtre beligeranþii (mai puþin pentru România) din
cele douã rãzboaie balcanice.
Primul Rãzboi Mondial a redeschis Chestiunea Strâmtorilor
ºi, în consecinþã, a Mãrii Negre. Operaþiunile militare ale aliaþilor
occidentali de la Gallipoli din 1915 au vizat instalarea unei prezenþe militare a acestora în Strâmtori. Acest lucru a fost socotit
necesar întrucât acordul survenit în martie 1915 între Rusia, pe
de o parte, ºi Marea Britanie ºi Franþa, pe de alta, recunoºtea
Rusiei dreptul de a ocupa, la finele conflictului, Strâmtorile, oraºul
Constantinopol ºi insulele Tenedos ºi Imbros. În contrapartidã,

32

Regiunea Extins\ a M\rii Negre> concept, evolu]ie, perspective

Rusia recunoºtea delimitãrile intereselor anglo-franceze în
Orientul Mijlociu. Era, în fapt, o recunoaºtere directã a
dominaþiei ruseºti la Marea Neagrã ºi o delimitare clarã a sferelor
de influenþã între Aliaþi. Acordul va fi reconfirmat în decembrie
1916 de cãtre Anglia ºi Franþa într-o tentativã clarã a acestora de
a pãstra Rusia, obositã ºi în pragul colapsului, în rãzboi.
Victoria Aliaþilor ºi evenimentele din Rusia au pãrut sã modifice
datele problemei. Armistiþiul de la Mudros (30 octombrie 1918)
a stabilit ocupaþia militarã aliatã a Strâmtorilor, iar Pacea de la
Sèvres (1920) le-a deschis pentru circulaþia tuturor navelor, comerciale ºi de rãzboi, pe timp de pace ºi de rãzboi. Marea Neagrã
a devenit o mare deschisã. Oraºul Constantinopol ºi zona
Strâmtorilor erau neutralizate ºi puse sub controlul unei Comisii
internaþionale cu participarea Marilor Puteri Aliate ºi a tuturor
statelor riverane Mãrii Negre.
Succesul revoluþiei kemaliste în Turcia va conduce la o
reconsiderare de ansamblu a statutului Strâmtorilor ºi navigaþiei
în Marea Neagrã. Beneficiind de susþinerea Rusiei sovietice,
noul stat turc a reuºit, la Conferinþa de pace de la Lausanne
(iulie 1923)11, sã obþinã o reconsiderare a celor decise patru ani
mai devreme prin defunctul Tratat de pace de la Sèvres. A fost
menþinut principiul liberei treceri a navelor comerciale ºi de
rãzboi, precum ºi a avioanelor civile ºi militare prin zona Strâmtorilor, atât în timp de pace, cât ºi în timp de rãzboi. În cazul
puterilor neriverane, a fost introdusã o cotã maximã a tonajului
ce putea pãtrunde în Marea Neagrã, stabilitã în funcþie de tonajul
celei mai mari flote de rãzboi a unui stat riveran, prevedere ce
avantaja Rusia sovieticã. Turcia era obligatã sã procedeze la
demolarea oricãror fortificaþii ºi lucrãri militare în zona
Strâmtorilor, astfel aceasta fiind neutralizatã.
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Ulterior, statul turc va încerca sã obþinã o schimbare a
statutului Strâmtorilor. Susþinutã de Rusia ºi de cãtre viitorii sãi
aliaþi din Antanta balcanicã, Turcia a propus, în 1934, crearea
unui „Pact al Mãrii Negre”, ce urma sã înglobeze statele riverane
Mãrii Negre ºi care ar fi trebuit sã susþinã remilitarizarea
Strâmtorilor cu garantarea, în beneficiul exclusiv al acestora,
libertãþii de circulaþie prin Strâmtori pentru navele comerciale
ºi militare. Principalul beneficiar al acestei propuneri era Rusia
sovieticã, aflatã în plin proces de recuperare ºi refacere a
capabilitãþilor sale maritime militare ºi de reafirmare a statutului
sãu de putere continentalã. Conferinþa de la Montreux (iulie
1936)12 a acceptat remilitarizarea Strâmtorilor ºi a limitat tonajele
navelor de rãzboi ale statelor neriverane ce puteau pãtrunde în
Marea Neagrã la 30-45 000 de tone în condiþiile în care flota
sovieticã, cea mai mare din regiune, avea un tonaj de peste douã
ori mai mare; a permis închiderea Strâmtorilor pentru tot traficul
navelor de rãzboi în condiþiile neutralitãþii Turciei; a consacrat
câºtigurile în plan geopolitic ºi geostrategic obþinute de URSS
ºi a prefigurat revenirea rapidã a Mãrii Negre la statutul anterior
de „lac rusesc”. Aceste evoluþii sunt completate ºi de restrângerea severã de atribuþii operatã în 1938 în ceea ce priveºte
Comisia Europeanã a Dunãrii.13
Tratatul de pace de la Paris (1947), cât ºi hotãrârile Conferinþei
de la Belgrad a statelor riverane Dunãrii (1948) au reluat, practic,
deciziile interbelice asupra problemelor Strâmtorilor ºi statutului
internaþional al Dunãrii, prevederi în vigoare ºi astãzi. Libertatea
completã a navigaþiei, egalitatea de tratament a pavilioanelor,
respectarea suveranitãþii naþionale a statelor riverane, în cazul
Dunãrii, contingentãrile de tonaj ºi restricþiile de trecere prin
Strâmtori pentru navele militare ale puterilor neriverane au fost
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reafirmate ºi codificate ca atare în prevederile actelor adoptate
cu aceste prilejuri.14
Anii Rãzboiului Rece au consemnat dominaþia necontestatã a
URSS asupra bazinului Mãrii Negre. Controlând mai bine de
douã treimi din totalul þãrmurilor, prin teritoriul propriu ºi cel
al sateliþilor sãi – România ºi Bulgaria –, URSS va încerca sã-ºi
impunã controlul absolut asupra acestui areal prin presiuni directe
asupra Turciei, singurul dintre statele riverane care nu se afla
sub dominaþia sa. Obiectivul principal al demersurilor sovietice
din anii 1945-1947 a fost modificarea prevederilor Convenþiei de
la Montreux în sensul interzicerii accesului navelor de rãzboi
ale neriveranilor în Marea Neagrã.15
Începând cu a doua jumãtate a anului 1945, presiunile sovietice materializate în cereri de rectificãri teritoriale (problema
vilaietelor armene din Turcia a cãror alipire la URSS fusese solicitatã de cãtre „poporul armean”)16 se vor intensifica pe mãsurã
ce Ankara va evolua, în primii ani postbelici, de la un statut de
neutralitate la unul de aliat al Statelor Unite. Ele au fost direct
legate de modificarea percepþiei Moscovei asupra Turciei, de la
un stat neutru, fost aliat confidenþial ºi cu interese comune în
arealul Mãrii Negre, la unul ostil, care ar ocupa o parte a teritoriului unor republici sovietice (teritoriile din Caucaz revendicate de URSS în 1945), ºi utilizeazã deliberat poziþia sa
geostrategicã avantajoasã împotriva intereselor sovietice, constituindu-se într-un cap de pod al blocului ostil al puterilor
occidentale. „Doctrina Truman” (Turcia era unul dintre beneficiarii acesteia), aderarea Turciei la „Planul Marshall” (1947),
intrarea în NATO (1952) ºi semnarea Pactului balcanic cu Grecia
ºi Iugoslavia au punctat etapele situãrii pe poziþii diametral opuse
ºi ostile ale celor douã state. Chiar dacã o relativã destindere va
interveni în relaþiile dintre ele odatã cu sfârºitul erei staliniste,

35

OCCASIONAL PAPERS, 6th year, 2007, No. 10

aceasta este mai mult decât timidã. Problema Turciei ºi cea a
Strâmtorilor vor reveni periodic în relaþiile dintre cele douã
superputeri dominante ale epocii Rãzboiului Rece. Invocarea
rachetelor Jupiter instalate în Turcia, care ar fi putut atinge
teritorii sovietice în contextul crizei rachetelor din Cuba ºi solicitarea retragerii acestora în contrapartidã la retragerea
rachetelor nucleare sovietice din Cuba reprezintã unul dintre
episoadele în discuþie.17
Rezultatul, în planul evoluþiei arealului pontic, a fost transformarea incontestabilã a Mãrii Negre într-un „lac rusesc”, în
sensul exercitãrii unui monopol. Bazele navale sovietice din
regiune, dintre care cele din zona Sevastopol se disting în mod
deosebit, dominau întreg spaþiul Mãrii Negre. Posesia Insulei
ªerpilor ºi „ieºirea” la Delta Dunãrii asigurau URSS-ului ºi un
rol în controlul acestei artere de comunicaþie fluvialã de anvergurã
continentalã. Aici, în Marea Neagrã, a fost situatã ºi continuã sã
staþioneze cea mai importantã dintre forþele navale ruse. Porturile
sovietice de la Marea Neagrã au fost, de altfel, singurele operabile
tot timpul anului dintre porturile de care a dispus URSS în era
Rãzboiului Rece.
Finele perioadei Rãzboiului Rece a gãsit statele din regiunea
Mãrii Negre în plin proces de redefinire ºi restructurare a relaþiilor dintre ele. Crearea la Belgrad, în 1988, a Iniþiativei de
Cooperare Balcanicã, prima structurã de cooperare ºi colaborare
politicã, cu importante consecinþe în planul sporirii încrederii
ºi securitãþii statelor regiunii ºi cel al intensificãrii relaþiilor lor
economice relevã un punct culminant într-un proces care urmãrea
construcþia, cu implicarea tuturor statelor zonei, a unor structuri
de cooperare economicã, politicã ºi militarã. Prãbuºirea sistemului comunist (1989) ºi destructurarea URSS doi ani mai târziu
(1991) vor determina noi evoluþii.
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La finele acestui periplu istoric, o primã concluzie se impune,
ºi anume importanþa geostrategicã ºi geopoliticã incontestabilã
a arealului pontic în ansamblul securitãþii ºi stabilitãþii continentului european. În acest context, date fiind resursele umane,
naturale ºi comerciale ale arealului, el se reliefeazã ca fiind un
spaþiu de confruntare ºi colaborare, de contact ºi schimburi
permanente între popoare ºi civilizaþii diferite, între Europa ºi
Asia. În sfârºit, deºi coexistã cu perioade de deschidere ºi relativã
libertate a regimului navigaþiei ºi comerþului în Marea Neagrã ºi
pe Dunãre, ca o permanenþã a regiunii ºi caracteristicilor sale
geopolitice se relevã competiþia între puterile continentale
pentru controlul relativ sau absolut al acesteia. Greci, romani,
bizantini, otomani, ruºi/sovietici au conceput statutul lor de putere regionalã ori continentalã în strânsã legãturã cu controlul
exercitat asupra acestei zone geografice ºi geopolitice ºi asupra
resurselor sale.

Noul mediu regional de securitate

Sfârºitul Rãzboiului Rece a redeschis „dosarul” pontic într-o
manierã aproape explozivã. Colapsul sistemului comunist ºi mai
ales disoluþia URSS – însoþitã de un adevãrat vârtej geopolitic –
au condus la amplificarea numãrului de state riverane comparativ
cu situaþia de dinainte de 1991, iar echilibrul de putere specific
arealului în anii Rãzboiului Rece a fost profund tulburat.
Douã focare majore de conflict au încadrat imediat regiunea.
La vest, conflictele circumscrise spaþiului ex-iugoslav cu instabilitatea ºi insecuritatea generate de perpetuarea sa pe parcursul
a circa un deceniu. La est, spaþiul fost sovietic, cu deosebire cel
caucazian, unde fie cã este vorba de fostele republici sovietice –
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Armenia, Azerbaidjan, Georgia –, fie de teritoriul Federaþiei Ruse
– Cecenia –, s-au înregistrat evoluþii violente ºi focare de conflict
legate de renaºterea ºi reconstrucþia naþionalã a statelor din
regiune ori de dispute etnice ºi teritoriale consecutive disoluþiei
URSS. Având multiple motivaþii, de la cele þinând de retorica
discursului naþionalist la cele legate de frontiere, autonomii ori
secesiuni, conflictele circumscrise acestui spaþiu se caracterizeazã
prin ferocitatea luptelor ºi potenþialul extrem de ridicat de contaminare a regiunilor învecinate. Acestor douã arii majore de
conflict li se adaugã cel din spaþiul transnistrean, crizã tipicã
perioadei postsovietice. Declanºat în 1992, imediat dupã declararea independenþei Republicii Moldova, conflictul a fost
îngheþat de intervenþia fostei puteri imperiale – Rusia – în calitate
de mediator ºi furnizor de forþe de menþinere a pãcii interpuse
pãrþilor aflate în conflict.
Pe acest fond conflictual, de insecuritate ºi instabilitate asociat
evoluþiilor post-Rãzboi Rece din spaþiile ex-iugoslav ºi ex-sovietic,
se grefeazã ºi conflicte precum cel kurd, cu origini ºi cauzalitate
cu mult mai vechi decât mai sus-menþionatele dispute. Dacã mai
adãugãm acestor evoluþii ºi avatarurile tranziþiei de la sistemul
economic ºi regimul politic comunist cãtre democraþie ºi economia de piaþã, dificultãþile întâmpinate de cãtre statele ex-comuniste în procesul de restructurare societalã, economicã ºi politicã ºi riscurile de securitate ºi instabilitate astfel antrenate,
putem spune cã, pentru debutul perioadei post-Rãzboi Rece, cât
ºi pentru anii care au urmat, Regiunea Extinsã a Mãrii Negre
prezintã multiple focare de instabilitate ºi conflict materializate
într-un mediu de securitate instabil ºi fluid.18
Complicând ºi mai mult datele ecuaþiei de securitate ºi ale
jocului de interese din zonã, se adaugã acestui tablou al riscurilor
de insecuritate ºi instabilitate date ºi factori exogeni regiunii
propriu-zise a Mãrii Negre, dar încadrabili într-o accepþie extinsã
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a conceptului. 19 Avem în vedere rezervele de hidrocarburi ºi
ciocnirile de interese suscitate de exploatarea ºi transportul cãtre
beneficiari a acestor resurse din zona caspicã, de o importanþã
deosebitã pentru actorii regionali din spaþiul pontic extins ºi,
mai ales, pentru vestul Europei. Acest areal a devenit calea
aproape obligatorie de trecere a acestor resurse cãtre spaþiul
Mediteranei ºi de aici cãtre Europa Occidentalã sau cãtre Est,
spre China îndeosebi, comunicaþii interesând actori majori ai
scenei internaþionale. În plus, evoluþiile mediului internaþional
de securitate post-11 septembrie 2001 ºi poziþia-cheie pe care o
deþine acest areal, în raport cu obiectivele majore ale amplei
ofensive antiteroriste purtate de coaliþia internaþionalã coagulatã
în jurul Statelor Unite, l-au vizibilizat crescând pe scena internaþionalã.20
În contextul acestor evoluþii, rãspunsurile actorilor regionali
la complexa ecuaþie de securitate ponticã au fost multiple.
Pe fondul colapsului URSS ºi al vidului relativ de putere
instalat în regiune, Turcia a desfãºurat în primii ani de dupã
1991 (disoluþia URSS) o politicã externã cu dimensiuni ºi
pretenþii de putere regionalã structuratã21 în jurul ideii de regrupare ºi susþinere a statelor turcofone nou-apãrute. Conflictul
dintre Azerbaidjan ºi Armenia, dar ºi interesele strategice în
domeniul resurselor energetice caspice au reprezentat alte
motivaþii importante ale acestei acþiuni.
Federaþia Rusã nu a acceptat cu seninãtate rolul ºi locul care
îi reveneau în noua ecuaþie de securitate a spaþiului pontic, încercând atât în plan general, cât ºi în cel particular referitor la
spaþiul Mãrii Negre o recâºtigare a poziþiilor pierdute. Având
atuuri geopolitice ºi economice certe – 142,9 milioane locuitori,
cu rezerve de petrol de 60 miliarde de barili ºi de gaze naturale
de 47 000 miliarde metri cubi – statul rus22 parcurge în prezent
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un proces de restructurare economicã, consolidare a autoritãþii
statului ºi de modernizare a instituþiilor. Pânã la revenirea din
anii 2001-2006, Rusia a avut de parcurs un drum lung ºi anevoios.
Anii 1990-1992 au fost marcaþi de impactul dezmembrãrii URSS
ºi dizolvãrii Tratatului de la Varºovia.
Republicile unionale s-au transformat în state independente,
reunite mai mult sau mai puþin formal în CSI. Liberalizarea
economicã haoticã din „epoca Elþîn”23 a creat o castã a „oligarhilor” ºi a pus sub semnul întrebãrii stabilitatea social-politicã.
La acestea s-au adãugat rãzboiul din Cecenia, ascensiunea islamismului fundamentalist în Asia Centralã postsovieticã, proliferarea structurilor crimei organizate, pierderile de prestigiu
internaþional etc. Conducerea actualã a Federaþiei Ruse, sub
preºedintele V. Putin (din 2000), penduleazã între douã atitudini:
sã deschidã economic þara spre Occident ºi sã colaboreze în
parteneriat cu SUA ºi UE; sã reclãdeascã un nou „bloc” economic,
politic ºi militar (Spaþiul Economic Unic, Organizaþia Tratatului
de Securitate Colectivã) 24 ºi sã dezvolte puterea nuclearã ºi
armamentul de vârf. În tentativa de a-ºi conserva rangul de mare
putere25, Rusia pare a se percepe ameninþatã la toate frontierele:
de Occident (încercuire prin NATO), de Islam (agresiune în
centura central-asiaticã) ºi de China („colonizarea” Estului
Îndepãrtat). Moscova a depus eforturi pentru a-ºi pãstra statutul
de a doua mare putere nuclearã ºi militarã a lumii, de factor
internaþional activ, întemeiat pe o autoritate dominantã în CSI.
Pe plan economic, exporturile petroliere le-au egalat pe cele
saudite având azi excedente impresionante de bani, dar integrarea
deplinã în economia mondialã încã nu s-a realizat (admiterea în
Organizaþia Mondialã a Comerþului). Hidrocarburile, exportate
de firme gigant controlate de stat, s-au transformat în instrumente de politicã externã.
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La Moscova s-a elaborat o strategie a întâietãþii în „vecinãtatea
apropiatã” ºi chiar de acþiune preventivã împotriva ameninþãrilor
majore. Dupã 2000, pe întregul traseu dintre Marea Balticã ºi
Marea Neagrã, la frontiera NATO-UE, s-au manifestat concomitent tensiuni cu amploare diferitã, referitoare la: statutul
rusofonilor din þãrile baltice; regimul accesului în enclava
Kaliningrad; tratamentul aplicat circulaþiei bunurilor ºi persoanelor dinspre Est spre Vest (în cadrul securizãrii frontierelor
estice ale UE), redislocarea bazelor NATO ºi SUA spre Rãsãrit;
discrepanþele dintre colosul economic UE (3 992 854 km2, 450
milioane locuitori, PIB 9 040 miliarde de dolari)26 ºi Federaþia
Rusã (142,9 milioane de locuitori, 17 milioane km2, PIB 854
miliarde de dolari)27; respectarea drepturilor minoritãþilor.
În ecuaþia prezentatã se cuvine introdusã ºi dependenþa
energeticã în creºtere a celorlalte state europene de Federaþia
Rusã, care favorizeazã interesele Kremlinului. În egalã mãsurã,
Moscova trebuie sã ia în calcul ºi faptul cã principalele sale
conducte de petrol ºi gaze tranziteazã Belarus, Lituania, Ucraina
ºi Polonia, transportul spre UE fiind practic „vãmuit” de actori
asupra cãrora ea exercitã un control nesigur, slab sau chiar
inexistent. Începând cu 2004 ºi mai ales în 2005, pentru a depãºi
situaþia, Federaþia Rusã a lansat proiectul Gazoductului Nordic
(în cooperare cu Germania), care va traversa teritoriul Finlandei,
ocolind Ucraina ºi Belarus; Gazprom va livra astfel 25% din
necesarul de gaze naturale pentru UE pe aceastã magistralã.
Totodatã, în toamna anului 2005, Rusia a încheiat un acord cu
Germania pentru o conductã între cele douã þãri prin Marea
Balticã, ocolind Polonia ºi statele baltice.
Pânã de curând, acþiunile Federaþiei Ruse în bazinul Mãrii
Negre se corelau preponderent cu evenimentele din Transnistria
ºi Caucaz sau cu dinamica relaþiilor cu Ucraina ºi Turcia. Un fel
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de „parteneriat” nescris între Federaþia Rusã, Ucraina ºi Turcia
pãrea sã asigure „stabilitatea regionalã”. Occidentul îºi exprima
poziþiile în special în cadrul OSCE. Din 1999-2000 ºi îndeosebi
dupã 2004 (aderarea statelor baltice, României ºi Bulgariei la
NATO) ºi-au fãcut simþitã prezenþa în regiune ºi alte „forþe
internaþionale”. La scurt timp, înrâuririle exercitate de UE ºi
NATO asupra statelor din bazinul Mãrii Negre, din cadrul CSI,
au crescut remarcabil în intensitate, din Ucraina pânã în
Azerbaidjan. Experþii ruºi au început sã admitã tot mai mult
existenþa unui „pluralism geopolitic” în Marea Neagrã, aluzie la
inexorabilul avans al NATO, SUA ºi UE.
Pe de altã parte, „modelul NATO-UE” de abordare a securitãþii
în Balcani câºtigã adepþi ºi în regiunea Mãrii Negre.28 UE a avansat
o strategie ºi o politicã pentru „vecinãtatea sa rãsãriteanã”, în
2003-2004 încheind acorduri de parteneriat strategic cu Ucraina
ºi Moldova, þãrile Caucazului de Sud aºteptându-ºi rândul.
Kremlinul, în schimb, depune eforturi tot mai serioase pentru
edificarea Spaþiului Economic Unic, cu participarea Ucrainei (deja
incertã, dacã nu iluzorie dupã revoluþia „portocalie” din decembrie
2004, dar în revenire spectaculoasã dupã vara anului 2006,
odatã cu instalarea administraþiei Iuºcenko) ºi Belarusului. Tot
în 2004-2005, Moscova a încercat sã impulsioneze „integrarea
militarã”. Se manifestã ºi curente de opinie axate pe „scenarii”
atribuite Occidentului ce ar dori înlãturarea Rusiei din Marea
Neagrã ºi „subordonarea” ortodoxiei. La începutul lunii octombrie
2005, Comunitatea Economicã Eurasia, denumitã ºi Uniunea
Vamalã a CSI (Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan ºi
Tadjikistan), a parafat tratatul de constituire a unei Noi Uniuni
Economice Eurasia, care va fi înregistratã la ONU drept organizaþie internaþionalã.29 Aºadar, dacã acþiunile sale iniþiale s-au
tradus în crearea CSI (Comunitatea Statelor Independente),
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tentativã de formare a unui „Commonwealth” al fostelor republici
sovietice, Rusia a pãstrat poziþii semnificative în fostul spaþiu
sovietic. Conflictele caucaziene (Cecenia, Osetia de Sud, Nagorno-Karabah) ºi cel din Transnistria au imaginat un imens „arc
de crizã” la periferia fostului imperiu sovietic ºi au motivat acþiuni
de menþinere a pãcii instrumentale cu monopol rusesc. În fond,
a fost vorba de perpetuarea prezenþei militare ruseºti în fostul
spaþiu imperial de unde nici acum nu se evidenþiazã perspectiva
retragerii acestora (în pofida faptului cã, de exemplu, în 1999, la
Istanbul, la summitul OSCE, Moscova s-a angajat sã-ºi retragã
trupele din Transnistria). Crearea CSI ºi noua doctrinã militarã
a Federaþiei Ruse, prin conceptul de „vecinãtate apropiatã”, au
reprezentat o materializare a eforturilor de recâºtigare a poziþiilor
pierdute prin neaºteptata prãbuºire a URSS.
Aºadar, este clar cã Rusia nu abandoneazã tradiþionalele sale
poziþii la Marea Neagrã ºi încearcã, în noile condiþii geopolitice,
sã-ºi afirme prezenþa preeminentã. Mijloacele folosite – de la
„arma” energiei la prezenþa fizicã (baze militare, PK în conflicte
îngheþate), de la absorbþie de forþã de muncã pânã la investiþii în
sectoare strategice ale „vecinãtãþii apropiate” – sunt folosite
separat sau împreunã pentru a pãstra legãturi cât mai puternice
cu fostul spaþiu imperial. În ultimii ani, Rusia ºi-a creat o tradiþie
din a se opune sistematic acþiunilor ºi strategiilor SUA ºi NATO
în Regiunea Extinsã a Mãrii Negre. Plecând de la competiþia
durã pentru trasarea coridoarelor energetice ºi pânã la recenta
polemicã legatã de planul american de a amplasa elemente ale
scutului antirachetã în Caucaz (probabil în Georgia ºi Azerbaidjan)
ºi posibil ºi în Ucraina, tonul dialogului Rusiei cu SUA s-a
deteriorat semnificativ.30
Turcia este consideratã în literatura de specialitate ca fiind a
doua putere regionalã în REMN, dupã Rusia. Cu o suprafaþã de
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780 580 km2, cu 74,3 milioane de locuitori, un PIB de 358 miliarde
de dolari31, ea ºi-a manifestat, dupã prãbuºirea URSS, interesul
sporit în Caucazul de Sud ºi Asia Centralã locuite de populaþii
turcice. Preºedintele Türgüt Ozal a declarat chiar cã Turcia ºi
Azerbaidjanul formeazã o „naþiune cu douã state”, atunci când
regimul din Baku a optat pentru modelul musulman democratic,
în detrimentul fundamentalismului islamic iranian. Dupã preluarea puterii de cãtre preºedintele Geidar Aliev (1993) ºi
revenirea la un sistem mai laicizat, a urmat o rãcire vremelnicã
a relaþiilor dintre Ankara ºi Baku, pentru ca în prezent cele
douã capitale sã acþioneze în cadrul unui cuprinzãtor parteneriat
energetic ºi într-o „strânsã cooperare antiteroristã”. Pe plan mai
larg, Turcia sprijinã economic ºi prin asistenþã militarã Azerbaidjanul ºi Georgia. În acelaºi timp, Turcia a salutat GUAM-ul ºi a
favorizat demersurile Georgiei ºi Azerbaidjanului pentru constituirea unui Pact de Stabilitate în Caucaz, cu participarea statelor din regiune ºi a altor importanþi actori internaþionali (20022003). Pe lângã Federaþia Rusã ºi Azerbaidjan, Ucraina depune
noi eforturi pentru amplificarea cooperãrii diversificate cu Turcia.
În 1992, Ankara a iniþiat32 Organizaþia pentru Cooperare Economicã în Marea Neagrã. Concomitent, relaþiile Turciei cu
Armenia au rãmas tensionate. În acelaºi context de repoziþionare
din Orientul Apropiat, Turcia ºi-a intensificat relaþiile cu UE ºi a
redeschis canalele diplomatice de cooperare cu Iranul ºi Siria.
Din octombrie 2005, au început negocierile de aderare a Turciei
la UE.
În ultimul timp, Turcia evidenþiazã o politicã sui-generis la
Marea Neagrã. Pe de o parte e vizibil efortul de menþinere a
Convenþiei de la Montreux din 1936 privind circulaþia navalã
militarã prin Strâmtori, ca parte a mai vechii strategii de menþinere a Mãrii Negre ca o „mare închisã”, inclusiv pentru aliaþii
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proprii, pe de altã parte se remarcã propensiunea cãtre afirmarea
puterii navale. Se pot cita în sprijinul acestui comportament
numeroase acþiuni politice ale Turciei în 2005, dar elocvente
pentru orientãrile sale în domeniu sunt vetoul privind extinderea
operaþiei navale NATO Active Endeavour din Marea Mediteranã
în Marea Neagrã ºi lansarea, alãturi de Rusia, a operaþiei navale
Black Sea Harmony în Marea Neagrã. De altfel, noile orientãri
de politicã externã ale Turciei în regiunea Mãrii Negre
desemneazã Rusia ca un partener strategic pe mai multe paliere.
Actuala strategie a Turciei de a se apropia de Rusia, în încercarea
de a împiedica „deschiderea” acestei mãri ºi pãtrunderea NATO,
UE ºi SUA ca actori de primã importanþã, are o abordare precautã
deoarece este de naturã a afecta interesul unor state ca România,
Bulgaria, Georgia, Azerbaidjan de a sprijini ancorarea la Vest a
regiunii. Opunându-se extinderii operaþiei Active Endeavour,
Turcia a invocat Convenþia de la Montreux, care interzice folosirea navelor militare pentru tranzitarea Strâmtorilor pentru
exerciþii strategice, chiar pe timp de pace. Rusia a anunþat în
schimb cã doreºte sã participe la Active Endeavour , dar în
Mediterana ºi punând condiþii precum exigenþa ca propriile nave
comerciale sã fie exceptate de la procedurile de control, ca Alianþa
sã suporte costurile activitãþii navelor ruse ºi chiar ca operaþia sã fie
pusã sub controlul Consiliului NATO-Rusia. NATO a respins,
desigur, aceste solicitãri exagerate, dar s-a ajuns la un compromis
prin care navele ruse au operat în conjuncþie cu cele aliate.
Opoziþia Rusiei faþã de prezenþa navelor NATO în Marea Neagrã
s-a vãzut clar în anul 2006, când la instigarea Moscovei,
minoritatea rusofonã din Crimeea a protestat contra acestora,
anulându-se un exerciþiu al NATO cu Ucraina (Operation Sea
Breeze). Parlamentul local din Crimeea a mers pânã la a declara
aceastã regiune ca „zonã liberã de NATO”.
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Mai neobiºnuitã pare atitudinea Turciei de aliniere cu Rusia
în dauna NATO ºi a SUA. Analiºtii politici constatã adesea rãcirea
relaþiilor dintre SUA ºi Turcia, mai ales dupã neînþelegerile
survenite puþin înainte de rãzboiul contra Irakului din 2003.
Turcia s-a opus acestei campanii militare, a privit cu multã suspiciune acþiunile americane în sprijinul kurzilor din nordul
Irakului ºi a fost iritatã de situaþia de securitate foarte gravã din
Irak ºi potenþialul ei de propagare transfrontalierã. Chiar ºi
revoluþiile din Ucraina ºi Georgia au fost percepute negativ de o
parte a clasei politice turce, care a apreciat cã acestea s-au produs
ca urmare a acþiunilor subterane ale Washingtonului. De aici
pânã la a considera cã se tinde la formarea unei „alianþe antiruseºti” în zona Mãrii Negre, care ar putea submina securitatea
Turciei ºi afecta interesele sale legitime, nu a mai fost mult.33
Unii analiºti constatã o schimbare rapidã a elitelor în Turcia, în
sensul cã vechile elite anglofone ºi prooccidentale sunt treptat
înlocuite de elite mai naþionaliste, mai conservatoare ºi rebele
faþã de ideea de Occident.34 Mai vechii viziuni asupra Turciei ca
þarã de frontierã, proprii pânã de curând experþilor turci, i se
substituie imaginea unui stat „aflat în centrul unei regiuni
critice”. O manifestare a emergenþei acestor noi elite o constituie,
în opinia lor, tendinþa de a stabili relaþii apropiate cu vecinii
direcþi – Rusia, Siria, Iran.
Un alt stat important în arealul pontic este Ucraina, stat care
ºi-a afirmat voinþa de a deveni actor major în bazinul Mãrii Negre
încã din 1991, aºa cum o demonstreazã îndelungata competiþie
cu Rusia pentru baza navalã ex-sovieticã de la Sevastopol ºi viitorul
flotei sovietice din Marea Neagrã. La o populaþie de 46,4 milioane
de locuitori35, ponderea minoritãþii ruse se ridicã la 20%. Au loc
discuþii între Kiev ºi Moscova asupra statutului rusofonilor, cu
privire la folosirea limbii ruse sau despre tranzitul de hidrocarburi
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spre Occident. Federaþia Rusã îºi menþine importanta bazã navalã
de la Sevastopol, plasatã în Crimeea.
Instalat la sfârºitul anului 2004, regimul preºedintelui
V. Iuºcenko ºi-a manifestat orientarea spre NATO36 ºi UE, fãrã a
ignora relaþiile speciale cu Federaþia Rusã. Kievul se implicã direct
în soluþionarea crizei din Transnistria ºi pare înclinat sã rezolve
diferendele cu România în problema Canalului Bâstroe ºi cea a
delimitãrii zonei Insulei ªerpilor. Pentru a-ºi amplifica statura
regionalã, Kievul îºi joacã poziþia sa geograficã cheie atât în
tranzitul de hidrocarburi din Marea Caspicã spre Occident (prin
conducta Odessa-Brodi), cât ºi pe cel dintre Federaþia Rusã ºi
UE (prin conducta „Drujba”). Pânã acum, Rusia a criticat ºi adesea
chiar a blocat toate tentativele Ucrainei de a se apropia de NATO,
inclusiv prin prisma scenariului de aderare la Alianþã. Probabil
doar dacã marea majoritate a populaþiei ucrainene va deveni adepta
integrãrii, atunci clasa politicã va socoti cã a primit un semnal
clar ºi va putea cere Rusiei sã plece din Sevastopol, dupã anul
2017, atunci când expirã contractul de închiriere a portului din
Crimeea cãtre Rusia. Moscova nu acceptã ca statele din sfera sa
de influenþã sã fie ºi membre ale NATO ºi, în general, vrea sã
aibã cuvântul decisiv asupra politicilor de apãrare ºi a alianþelor
pe care acestea le stabilesc.37
În fine, factorul energetic ºi interesele strategice de combatere a terorismului ºi ale altor forme de crimã organizatã
existente ºi extrem de puternice în regiune justificã apariþia ºi
implicarea profundã a unei alte mari puteri în gestionarea ºi
controlul mediului de securitate regional – Statele Unite. Prezenþa militarã americanã în Turcia, cât ºi a unor trupe specializate
în lupta antigherilã în state riverane precum Georgia sunt
elemente care permit o cuantificare a importanþei regiunii pentru
factorii de decizie la Washington.
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UE tinde sã se afirme ca un actor din ce în ce mai important
în regiune. Trei programe ale UE vizeazã Asia Centralã ºi
Caucazul: TACIS (Technical Assistance to CIS), TRACECA
(Transport Corridor Europe Caucasus Central Asia), INOGATE
(Interstate Oil and Gas Transport to Europe). Statele din Caucaz
fac parte din Consiliul Europei (Georgia din 1999, Armenia ºi
Azerbaidjan din 2000) ºi din Parteneriatul pentru Pace (PfP)
din 1994. În anii din urmã, UE ºi Consiliul Europei sunt foarte
activi în Caucaz, inclusiv prin programe speciale ºi asistenþã
economico-politicã. Reforma constituþionalã din Armenia se
realizeazã cu aportul UE. Un reprezentant special a fost desemnat
de Uniune pentru Caucazul de Sud, care ia parte la discuþiile
pentru soluþionarea crizelor din zonã. UE încurajeazã Ucraina
sã se alinieze la standardele sale politice ºi economice, participând, în calitate de observator, la negocierile pentru Transnistria, ºi oferã suport democratizãrii regimurilor din regiune.
Influenþa UE în bazinul Mãrii Negre a sporit considerabil ºi
prin aderarea României ºi Bulgariei.38 Prin Politica Europeanã a
Vecinãtãþii, concretizatã în semnarea de cãtre statele din regiune
a acordurilor de vecinãtate, UE sperã sã ancoreze regiunea la
Vest ºi sã faciliteze democratizarea ºi transformarea ei.
NATO este, de asemenea, un jucãtor-cheie în regiune. În anii
Rãzboiului Rece, spaþiul Mãrii Negre a devenit scena „confruntãrii
îngheþate”39 între dispozitivele strategice ale Tratatului de la
Varºovia ºi NATO; interesau îndeosebi direcþiile de pãtrundere:
„direcþia greacã”, Mediterana de Est ºi accesul la Orientul
Apropiat ºi Mijlociu. Pe parcursul anilor ’90, NATO s-a extins în
regiune, ca structurã de apãrare colectivã ºi de securitate. Pe
latura vesticã ºi sudicã a bazinului Mãrii Negre, de la Marea
Balticã pânã în Caucazul de Sud, toate þãrile – cu excepþia
Ucrainei ºi Republicii Moldova, care sunt în PfP – fac parte din
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Alianþa Nord-Atlanticã. Astãzi, NATO este deja „riveranã” la
Marea Neagrã.40 În cadrul Parteneriatelor (1997) NATO-Rusia
ºi NATO-Ucraina funcþioneazã: Consiliul NATO-Rusia (mai 2002),
NATO-Russia Action Plan on Terrorism (2004), Planul de Acþiune
NATO-Ucraina, adoptat la summitul de la Praga (2002), Dialogul
Intensificat NATO-Ucraina, din aprilie 2005. Alte state participã
la PfP ori ºi-au asumat Planuri Individuale de Parteneriat cu
NATO. Ucraina, Georgia ºi Azerbaidjan ºi-au exprimat dorinþa
de a adera la Alianþã. Ucraina a încheiat un acord pentru
tranzitarea teritoriului sãu de forþe NATO, în vreme ce Federaþia
Rusã contribuie la susþinerea liniilor de comunicaþii NATO din
Afganistan.
Pe fundalul evidenþiat, un aport semnificativ l-a avut summitul
NATO de la Istanbul din iunie 2004. Cu acest prilej s-a subliniat
atenþia particularã acordatã securitãþii în bazinul Mãrii Negre,
Caucaz, Asia Centralã, precum ºi necesitatea amplificãrii cooperãrii cu Federaþia Rusã ºi Ucraina. NATO a încurajat Republica
Moldova, Georgia, Azerbaidjanul sã persevereze în direcþia
apropierii de standardele politice, instituþionale, democratice ºi
de apãrare ale Alianþei, contribuind, totodatã, la efortul comun
de contracarare a noilor ameninþãri: conflictele locale, terorismul
internaþional, crima organizatã, traficul de materiale nucleare,
chimice, biologice, migraþia ilegalã etc. Generalul K.V. Totskiy,
primul ambasador al Federaþiei Ruse acreditat exclusiv la NATO,
considera, în vara anului 2004, cã relaþiile NATO-Rusia formeazã,
în mod natural, o componentã a arhitecturii de securitate în evoluþia
Europei, iar Consiliul NATO-Rusia a devenit un pilon al relaþiilor
internaþionale.41 ªi în planul evoluþiei PfP, summitul NATO de
la Istanbul a adus schimbãri importante. Astfel, el a pronunþat
douã modificãri strategice, indicând o deplasare spaþialã a PfP
cãtre Caucaz ºi Asia Centralã (importanþã majorã acordatã aºadar
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regiunii ponto-caspice) ºi deopotrivã un nou cadru operaþional
(accent pe exerciþii militare ºi educaþie, între altele, în legãturile
dezvoltate cu statele zonei).
Deciziile de la Istanbul au fost reconfirmate la summitul
informal NATO de la Braºov din octombrie 2004. Secretarul
general NATO, Jaap de Hop Scheffer, a reamintit necesitatea
parteneriatului cu Armenia, Georgia ºi Azerbaidjan, inclusiv cu
prilejul vizitei sale în Caucazul de Sud, din 3-5 noiembrie 2004.
Cu ocazia summitului de la Riga din noiembrie 2006, secretarul
general al NATO a înaintat delegaþiilor statelor membre propuneri privind mãsuri de securizare a conductelor ºi transporturilor maritime de hidrocarburi, fiind vorba implicit ºi de
conductele care tranziteazã Caucazul ºi zona Mãrii Negre. Acest
fapt indicã un rol sporit al NATO în regiune, cu accent direct pe
securitatea culoarului E-V de transport energetic.
Totuºi planul strategic al SUA de a instala, deocamdatã, rampe
ºi radare integrate în sistemul antirachetã (Theatre Missile
Defense) în Polonia, Cehia, dar posibil ºi în Caucazul de Sud42, a
produs reacþii vehemente din partea oficialilor ruºi. Dupã ce
preºedintele V. Putin, în discursul sãu din februarie 2006 de la
Conferinþa asupra Securitãþii de la München, a atacat dur tendinþa spre acþiunile unilaterale ºi sistemul unipolar dominat de
SUA, precum ºi extinderea NATO, considerându-le gesturi ostile,
surse din Ministerul Apãrãrii al Federaþiei Ruse au dezvãluit cã
se discutã pe marginea unei noi strategii militare care ar putea
considera NATO ca fiind un rival strategic43, inclusiv în ipoteza
în care scutul antirachetã ar trece sub egida NATO, aºa cum
sugereazã unii oficiali din cadrul UE, în speranþa de a diminua
temerile Rusiei.
În acest nou context de securitate ºi date fiind coordonatele
transformãrilor înregistrate la nivelul actorilor regionali ºi mon-
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diali implicaþi în gestionarea sistemului relaþiilor internaþionale ºi
a mediului de securitate regionalã, statele regiunii Mãrii Negre au
încercat sã-ºi gãseascã propriile rãspunsuri la evoluþiile înregistrate la nivelul acestora.
Înainte de a examina sumar soluþiile avansate de cãtre actorii
regionali la provocãrile noului mediu de securitate regional ºi
ale transformãrilor în planul sistemului relaþiilor internaþionale
intervenite la scara acestui areal, se cuvine sã examinãm un
concept ce se impune cu insistenþã – Regiunea Extinsã a Mãrii
Negre. Rostul acestei dezbateri este unul explicativ, modul în
care este receptatã ºi definitã în momentul de faþã aria geograficã
ºi geopoliticã ce constituie obiectul prezentului demers fiind de
naturã sã faciliteze înþelegerea unora dintre situaþiile intervenite
ºi soluþiile adoptate de cãtre statele regiunii în cadrul demersurilor lor de gestionare ºi fluidizare a mediului de securitate ºi a
ansamblului relaþiilor bi- ºi multilaterale din regiune.
Un studiu al analiºtilor politici americani Ronald D. Asmus ºi
Bruce P. Jackson ne oferã structura necesarã dezvoltãrii demersului nostru.44 O investigare a evoluþiei comunitãþii internaþionale
faþã de situaþia politicã ºi strategicã din regiune, în anii Rãzboiului
Rece ºi dupã aceea, conduce cercetãtorii americani la constatarea
unei absenþe cvasitotale a preocupãrilor pentru acest areal ºi
evoluþiile asociate acestuia în agenda ºi preocupãrile pe termen
lung ale celor mai importanþi dintre actorii scenei internaþionale.
Existã patru mari factori explicativi pentru aceastã stare de
lucruri – caracterul de zonã de contact, de întretãiere de sfere
de influenþe pe care îl are Marea Neagrã în geopolitica relaþiilor
internaþionale în ultimele câteva secole; agenda extrem de
încãrcatã ºi solicitantã a principalelor organisme de securitate
ºi actori statali implicaþi în gestionarea evoluþiilor mediului de
securitate euroatlantic ºi mondial; slabul interes al statelor
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regiunii pentru relaþii strânse cu Vestul; lipsa unor utilaje
conceptuale ºi chiar ideea înrãdãcinatã în conºtiinþa istoricã a
Vestului faþã de acest areal conceput ca fiind doar parþial o
componentã a Europei ºi, oricum, o periferie îndepãrtatã ºi
oarecum exoticã a acesteia.
În acest context, evoluþiile din a doua parte a ultimului deceniu
al secolului al XX-lea ºi de la începutul celui urmãtor, atât la
nivel regional, cât ºi la nivel internaþional, îndeosebi dupã 11 septembrie 2001, au impus atenþiei aceastã regiune ca una care
deþine un rol-cheie în economia gestionãrii securitãþii, cu noile
sale dimensiuni, atât a continentului european, cât ºi la nivel
internaþional. Date fiind aceste mutaþii petrecute în plan geopolitic ºi geostrategic, dar ºi mai vechile determinãri istorico-geografice, Marea Neagrã se afirmã, o datã în plus, în planul relaþiilor
internaþionale ca o regiune unitarã, cu determinãri politice,
economice ºi de securitate specifice. Acesta este, de altfel,
contextul în care se impune atenþiei noastre conceptul de Regiune Extinsã a Mãrii Negre, care se înscrie în siajul unor
concepte similare ce se adreseazã noilor determinãri geopolitice
ºi geostrategice ale mediului de securitate ºi sistemului relaþiilor
internaþionale.
Regiunea Extinsã a Mãrii Negre (REMN) include, în aceastã
accepþiune, alãturi de statele membre NATO – România, Bulgaria
ºi Turcia – pe cele membre ale CSI din zona nord-ponticã –
Moldova, Ucraina ºi Rusia. Lor li se adaugã cele trei state sudcaucaziene aflate tot în spaþiul CSI – Armenia, Azerbaidjan,
Georgia. Referinþele la REMN includ obligatoriu atât coridorul
energetic ce leagã sistemul euroatlantic de spaþiul caspic, furnizor
al acestor resurse, cât ºi un vast arc la estul ºi nordul arealului
ce include marile axe fluviale ºi drumuri comerciale – Dunãrea,
Nistrul, Niprul. La sud ºi la est, REMN face conexiunea cu spaþiile
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Marelui Orient Mijlociu ( Greater Middle East ) ºi al Asiei
Centrale.
Aceastã vastã regiune se impune ca un spaþiu de legãturã ºi
trecere obligatã ºi ca un punct de referinþã geostrategicã în noile
determinãri ale mediului internaþional de securitate post-11 septembrie 2001. Campania împotriva terorismului purtatã de coaliþia
internaþionalã coordonatã de Statele Unite, operaþiunile militare
din Afganistan ºi Irak, vecinãtatea cu spaþiul geopolitic al Marelui
Orient Mijlociu au impus reconsiderarea de substanþã a viziunii
comunitãþii internaþionale, a principalelor organisme de securitate ºi actori cu pondere regionalã ºi globalã implicaþi în aceste
evoluþii, asupra acestui areal. Unitar ºi cu o importanþã strategicã
reînnoitã, REMN devine, în aceste condiþii, unul dintre punctele
de sprijin ale ofensivei antiteroriste ºi o componentã de prim
rang a securitãþii continentului european, cu deosebire în faþa
ameninþãrilor nonconvenþionale.
Însã nu doar riscurile asimetrice, neconvenþionale preocupã
opinia publicã ºi comunitatea experþilor în studii de securitate
din Europa ºi SUA. Aºa cum aratã analistul politic Stephen Blank,
existã mai multe paradigme de securitate în REMN, mergând de
la securitatea bazatã pe integrare supranaþionalã (cazul Bulgariei
ºi României), pânã la diadele conflictuale, cu risc de escaladare
(exemplul tipic fiind cel al relaþiei dintre Rusia ºi Georgia). Rusia
nu doar cã se opune efortului de „occidentalizare” ºi democratizare a regiunii, dar nici nu dovedeºte o dorinþã autenticã de
a coopera cu mai micii sãi vecini din sud în combaterea criminalitãþii organizate, a traficului de arme, materiale radioactive
etc. În timp ce hidrocarburile devin o „armã” favoritã a Rusiei în
relaþia cu Occidentul, ascensiunea Gazprom ca un veritabil
Minister de Externe ºi proliferarea organizaþiilor criminale ori-
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ginare din aceastã þarã duc cu gândul la „o campanie orchestratã
spre a corupe ºi submina fundamentele guvernãrii democratice
în Europa de Est, în general”. 45 Rusia se opune sistematic
acþiunilor SUA ºi chiar ale UE în regiune, denunþã activitãþile
NATO ºi interesul acesteia faþã de securitatea conductelor, totul
fiind parte a ceea ce Bruce Jackson a numit soft war între Rusia
ºi Vest. Moscova vede eforturile SUA de a multilateraliza ºi
deschide REMN ca pe o ameninþare directã la adresa intereselor
sale de politicã externã, care, considerã Blank, tind sã se realizeze
prin cooperarea cu Turcia, în detrimentul intereselor
Occidentului. Însã Rusia nu stã pasivã în faþa a ceea ce este
perceput ca o acþiune agresivã a Occidentului. Aºa cum subliniazã
un cunoscut analist politic (V. Socor), guvernul rus ºi-a declarat
recent intenþia de a transforma Marea Balticã într-un „coridor
petrolier” cãtre Europa de Vest, unul capabil sã primeascã un
flux de circa 150 de milioane tone de petrol anual transportat de
la Primorsk pe cale maritimã. În plus, existã ºi proiectul
construirii unui gazoduct rusesc care sã treacã pe fundul Mãrii
Baltice ºi sã deserveascã o uzinã de procesare a gazului lichefiat
ce va fi amplasatã lângã Sankt Petersburg.46
Examinând soluþiile gãsite la aceastã complexã ecuaþie de
securitate de cãtre statele REMN în eforturile lor de a construi
un mediu de securitate stabil, coerent ºi predictibil ºi de edificare
a unor relaþii bi- ºi multilaterale de cooperare ºi colaborare, ne
mãrginim la a prezenta trei categorii de astfel de iniþiative care
evidenþiazã potenþialul major de colaborare existent în regiune
pe anumiþi vectori, cât ºi factori inhibitori ai unor legãturi mai
strânse. Întâi de toate, vom face referinþã la o primã încercare
de colaborare de naturã economicã, apoi la iniþiativele de securitate ºi, în final, la dezvoltarea infrastructurii regionale ca „pat
germinator” de cooperare.
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O precizare preliminarã: în toate cele trei domenii vor fi luate
în considerare atât organizaþii care acoperã întreaga arie extinsã
a REMN (chiar dincolo de ea), cât ºi porþiuni definite ale acesteia.
Primul ºi cel mai important dintre organismele de cooperare
din spaþiul Mãrii Negre, în ordinea cronologicã a apariþiei lor, a
apãrut în domeniul economic. La 25 iunie 1992, la Istanbul,
unsprezece ºefi de stat ºi de guvern (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România,
Rusia, Turcia ºi Ucraina) semnau o declaraþie comunã ce punea
bazele BSEC (Black Sea Economic Cooperation). Crearea acestui
organism de cooperare economicã ºi de promovare a relaþiilor
comerciale ºi de liber schimb între statele semnatare trebuie
înþeleasã atât în dublul context al tendinþelor integratoare
existente între statele europene, din Vestul ºi Estul Europei,
cât ºi în necesitatea stringentã resimþitã de semnatari de
reconstituire a unui spaþiu comercial ºi de liber schimb comun.
Dezvoltarea sa poate fi consideratã un succes politic ºi un câºtig
real în domeniul securitãþii regionale, summiturile periodice la
cel mai înalt nivel ºi diversele reuniuni de varii niveluri ºi importanþã contribuind la crearea unui climat de comunicare ºi
colaborare ºi la detensionarea unor situaþii de naturã sã afecteze
securitatea regionalã. BSEC a servit, totodatã, de interfaþã
pentru statele regiunii în stabilirea ºi derularea unor contacte
ºi tratative cu organisme internaþionale cu atribuþii în domeniul
securitãþii ºi nu numai, asemenea UE, Consiliului Europei ori
OSCE. Dincolo de dimensiunile sale iniþiale, la nivelul BSEC se
dezvoltã, înainte, dar mai ales dupã 11 septembrie 2001, ºi o
puternicã dimensiune de colaborare în domeniul luptei împotriva
terorismului, contrabandei, crimei organizate, traficului de arme
ºi droguri etc.
Rãspunzând evoluþiei în timp a interesului ºi angajamentelor
statelor membre, organizaþia s-a dotat cu multiple componente
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instituþionale cu un caracter permanent destinate sã rãspundã
diferitelor problematici ale integrãrii politice, economice, financiare, ºtiinþifice etc. Dintre acestea putem menþiona Secretariatul
Permanent Internaþional (Permanent International Secretariat
– PERMIS), Banca de Comerþ ºi Dezvoltare a Mãrii Negre (Black
Sea Trade and Development Bank – BSTDB), ca organisme ce
þin direct de structurile instituþionale ale BSEC, cât ºi organisme
aflate în legãturã cu aceasta, precum Adunarea Parlamentarã
(Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation
– PABSEC), Consiliul de Afaceri sau Centrul Internaþional pentru
Studii asupra Mãrii Negre (International Centre for Black Sea
Studies – ICBSS), acesta din urmã acoperind cooperarea în
domeniul ºtiinþific. Toate aceste organisme conexe opereazã pe
baze consultative.
Dezvoltãrii instituþionale îi corespunde ºi o relativã dezvoltare
în domeniul proiectelor comune stabilite ºi îndeplinite sub egida
BSEC. În domeniul telecomunicaþiilor, consemnãm dezvoltarea
unui numãr de proiecte de creare a unor reþele internaþionale
de comunicaþii prin fibrã opticã cum sunt Trans Asia-Europa
(TAE), Sistemul de cabluri de fibrã opticã al Mãrii Negre (Black
Sea Fibre Optic Cable System – BSFOCS), Telecomunicaþii
Transeuropene (Trans-European Telecommunications – TET) ºi
Proiectul de Telecomunicaþii din estul Mãrii Negre (Eastern
Black Sea Telecommunications Project – DOKAP). Alte câteva
proiecte de telecomunicaþii prin fibrã opticã au devenit operaþionale. În domeniul transporturilor, BSEC acordã o atenþie
deosebitã dezvoltãrii infrastructurii de transport regionale ºi
integrãrii acesteia infrastructurii europene, o preocupare specialã
existând pentru coridoarele de transport paneuropean 7, 8 ºi 9.
O problemã care suscitã foarte mult interes în cadrul BSEC
este aceea a producþiei ºi sistemelor integrate de transport al

56

Regiunea Extins\ a M\rii Negre> concept, evolu]ie, perspective

energiei electrice. Reglementãri ºi proiecte în acest domeniu
au fost adoptate începând cu summitul BSEC de la Erevan (1998),
când þãrile membre au semnat un memorandum asupra cooperãrii
în cadrul BSEC în domeniul producþiei ºi reþelelor de transport
de energie electricã.
În fine, în cadrul BSEC au fost înregistrate ºi importante
dezvoltãri în ceea ce priveºte problematica luptei împotriva
criminalitãþii organizate transfrontaliere cu toate formele sale
de manifestare, de la corupþie la spãlare de bani, de la traficul de
persoane ºi droguri pânã la contrabandã. Începând cu 1997, în
cadrul BSEC s-au instituþionalizat reuniunile anuale la nivelul
miniºtrilor de interne ai statelor membre. Principalul rezultat
consemnat în domeniu a fost semnarea la 2 octombrie 1998 a
unui acord între statele BSEC de cooperare în combaterea crimei
organizate transnaþionale.
Cu toate acestea, atât lipsa de omogenitate a unor mecanisme
reale de implementare a deciziilor sale, a resurselor ºi vizibilitãþii
internaþionale, cât ºi particularitãþile locale în ceea ce priveºte
devenirea istoricã ºi dezvoltarea economicã a statelor regiunii
au fãcut ca aceastã iniþiativã de cooperare economicã, cu dimensiuni multiple adãugate pe parcurs, sã înregistreze prea puþine
succese în acest domeniu.
Acest lucru a fost cauzat atât de lipsa de mijloace adecvate
anvergurii organizaþiei iniþiatorului ºi principalului sprijin
(Turcia), cât ºi interesului scãzut al statelor componente care au
început sã acorde prioritate, încã din anii ’90, integrãrii ori dezvoltãrii unor relaþii strânse de colaborare cu organizaþii internaþionale puternice (Uniunea Europeanã), ceea ce le-a absorbit
atenþia ºi resursele. Deopotrivã, se cuvine adãugat ºi elementul
inhibitor al cantonãrii într-un regionalism exclusivist, pe temeiul
invocat al principiului ownership , în evident contrast cu
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tendinþele globalizante de astãzi – vezi refuzul Turciei ºi Rusiei
de a accepta solicitarea SUA privind dobândirea statutului de
membru în cadrul BSEC.
Acordurile de colaborare ºi structurile de acþiune în domeniul
securitãþii militare ºi de altã naturã a statelor regiunii s-au dezvoltat ca rãspunsuri directe ºi imediate la riscurile de securitate
ºi instabilitatea ce au caracterizat ºi continuã sã rãmânã dimensiuni importante ale mediului de securitate regional.
Având la bazã o iniþiativã a Turciei exprimatã într-un proiect
înaintat statelor riverane Mãrii Negre în 1998, BLACKSEAFOR
(Black Sea Force) constituie o structurã de cooperare militarã
destinatã sporirii securitãþii ºi stabilitãþii ºi promovãrii unor relaþii
predictibile în spaþiul Mãrii Negre prin sporirea relaþiilor de
cooperare ºi colaborare regionalã. Acþiunile comune ale forþelor
navale ale celor 6 state membre (Turcia, Rusia, Ucraina, România,
Bulgaria ºi Georgia) au drept obiectiv pregãtirea în comun pentru
îndeplinirea de misiuni de salvare, intervenþie în caz de dezastre
naturale, acþiuni anticontrabandã etc. Acordul constitutiv a fost
semnat în aprilie 2001 la Istanbul.
Dincolo de dimensiunea de securitate cooperativã pe care o
presupune ºi de contribuþia prin aceasta la stabilirea unui climat
de încredere ºi de predictibilitate în relaþiile dintre statele
riverane, implicarea BLACKSEAFOR în consolidarea mediului
de securitate regional este redusã, date fiind caracteristicile
constitutive ale acestuia. Lipsa unor obiective specifice ºi caracterul incipient al integrãrii forþelor navale ale statelor participante la acord fac din acesta mai degrabã un forum cooperativ
având drept funcþii principale creºterea încrederii reciproce în
relaþiile dintre statele membre ºi stabilirea unui climat de dialog
ºi colaborare prin intermediul instrumentelor specifice. Neavând
o dimensiune organizaþionalã deschisã ºi nici o structurã in-
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stituþionalã dezvoltatã, funcþionând pe bazã de consens ºi prin
coordonarea unui consiliu a cãrui preºedinþie este deþinutã prin
rotaþie de cãtre statele membre, BLACKSEAFOR nici nu poate
sã îºi propunã sã depãºeascã cadrele funcþionale descrise mai
sus. Fapt important, în contextul evoluþiilor mediului de securitate
post-11 septembrie 2001, la iniþiativa Rusiei se aflã în discuþie la
nivelul statelor membre constituirea unei dimensiuni antiteroriste a acestui organism. Aceastã evoluþie în funcþionarea
BLACKSEAFOR, în cazul în care va fi adoptatã, este de naturã
sã modifice structural funcþionarea acestui organism de securitate.
În cadrul iniþiativelor de cooperare regionalã din Regiunea
Extinsã a Mãrii Negre, Iniþiativa de Cooperare în Sud-Estul
Europei (South East Cooperation Initiative – SECI) ocupã un loc
aparte, date fiind cadrele ºi conjunctura în care a apãrut ºi s-a
dezvoltat. Practic, SECI include statele din sud-estul Europei,
cuprinzând aºadar þãrile situate pe coasta de vest ºi sud a Mãrii
Negre.
Având drept scopuri declarate crearea unui mediu de securitate
ºi cooperare stabil ºi coerent în Balcani prin încurajarea colaborãrii între statele participante, vizând facilitarea integrãrii
lor europene ºi coordonarea planurilor de dezvoltare regionalã,
SECI a fost lansatã ca rod al unei iniþiative comune – Statele
Unite ºi Uniunea Europeanã – în decembrie 1996, la puþin timp
dupã semnarea acordurilor de pace de la Dayton. Baza funcþionãrii
ºi structurãrii SECI o constituie Declaraþia de Principiu Privind
Cooperarea în cadrul SECI, adoptatã în cadrul reuniunii inaugurale
de la Geneva (5-6 decembrie 1996).
Principala instituþie de coordonare a SECI o constituie Comitetul de Agendã format din coordonatorii naþionali ai SECI (care
rãspund la nivel naþional în statele membre de participarea la
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proiectele SECI). Atribuþiile sale cuprind identificarea preocupãrilor comune în variate domenii interesând þãrile membre,
de la economie la securitate, precum ºi stabilirea listei de prioritãþi pe baza cãreia se dezvoltã ºi sunt concepute proiecte comune
de colaborare.
Principalele realizãri ale SECI sunt crearea Centrului Regional pentru Combaterea Criminalitãþii Transfrontaliere 47 ºi
adoptarea, sub egida NATO ºi SEDM (South East Defense
Ministerial Process ) a Studiului cu Privire la Riscurile ºi
Oportunitãþile Mediului de Securitate Regional ( South East
Europe Common Assessment on Regional Security Challenges
and Opportunities – SEECAP) (2001).48
Programul ambiþios de acþiune asumat iniþial nu a rezistat
însã probei timpului ºi lipsei unor resurse materiale adecvate
pentru susþinerea unei astfel de agende de activitate. Lansarea
ºi dezvoltarea activitãþii Pactului de Stabilitate pentru Europa
de Sud-Est (PSESE) a fãcut posibilã ºi chiar dezirabilã fuzionarea
activitãþii celor douã structuri de cooperare regionalã (la nivelul
anului 2003). Urmare a acestei „fuziuni”, Centrul SECI de la
Bucureºti a devenit Centrul Regional pentru Combaterea Criminalitãþii Transfrontaliere în care sunt incluse secretariatele
unor iniþiative ale Pactului de Stabilitate, SECI a fost dizolvat în
Consiliul de Afaceri al Pactului de Stabilitate, creându-se Consiliul
Consultativ pentru Afaceri al Europei de Sud-Est, care subordoneazã ºi fostele comitete SECI.
Iniþiativã germanã lansatã în contextul crizei din Kosovo în
cadrul unei reuniuni comune a UE ºi a statelor din Europa
Centralã ºi de Sud-Est, Pactul de Stabilitate pentru Europa de
Sud-Est (PSESE) s-a materializat sub forma unui acord propus
de preºedinþia UE semnat la 10 iunie 1999 la Köln ºi lansat în
acelaºi an în cadrul unui summit grupând statele semnatare ºi
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cele ale UE, precum ºi alþi actori ai scenei internaþionale
(organizaþii internaþionale politice ºi de securitate – ONU, UE,
OSCE, NATO, OECD, Consiliul Europei; instituþii financiare
internaþionale – BIRD, FMI, BERD, BEI; iniþiative/organizaþii
regionale – BSEC, ICE, SECI, SEECP). În cadrul acestei grupãri
intrã actorii coastei de vest a Mãrii Negre – România, Bulgaria
ºi Republica Moldova.49
Având drept obiectiv primordial crearea unui mediu regional
de securitate, democraþie ºi prosperitate ºi favorizarea integrãrii
statelor zonei în structurile economice, politice ºi de securitate
europene ºi euroatlantice, PSESE se doreºte a fi ºi principalul
instrument de canalizare a fondurilor de reconstrucþie ºi dezvoltare pentru aceastã zonã a Europei.
Principala funcþie a Pactului de Stabilitate este asistenþa
logisticã ºi financiarã pentru reconstrucþia ºi construcþia politicã,
economicã, militarã în situaþii postconflict sau de instabilitate
internã ºi externã. Dimensiunea logisticã, de expertizã, coordonare ºi coagulare a unor structuri de cooperare regionalã, de
detensionare a situaþiei politico-militare regionale ºi de edificare
a unui mediu de securitate stabil ºi coerent sunt componentele
ºi determinativele succesului PSESE. Pe de altã parte, în ceea
ce priveºte susþinerea financiarã ºi materialã a unor proiecte
concrete de reconstrucþie ºi dezvoltare regionalã, contribuþia
PSESE nu a reuºit sã convingã. Descris ca fiind echivalentul
pentru Balcani al faimosului Plan Marshall (iniþiat de SUA pentru
Europa de Vest în 1947), PSESE nu a reuºit sã gãseascã o
susþinere financiarã pe mãsura necesitãþilor regiunii, iar funcþionarea sa în ceea ce priveºte bugetarea ºi validarea proiectelor
s-a dovedit extrem de îndelungatã ºi costisitoare în termeni
cronologici ºi birocratici.50
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Evoluþiile recente ale PSESE ni-l aratã ca o structurã de securitate ºi cooperare în plinã desfãºurare. Procesul de restructurare
a cadrelor ºi organismelor de cooperare regionalã, pletorice
pentru zona Balcanilor, gãseºte PSESE, ca de altfel ºi SEECP
(South East European Cooperation Process), într-o poziþie favorabilã de coagulanþi ai unor mecanisme puternice de cooperare
regionalã care sã depãºeascã faza prospectivã ºi sã se constituie
într-o armãturã solidã pentru edificarea unui mediu de securitate
regional coerent ºi stabil, necesar pentru dezvoltarea ºi
construcþia politicã democraticã ºi economicã a arealului balcanic.
Integrarea SECI de cãtre PSESE constituie un prim pas în acest
sens.
Alãturi de aceste structuri de cooperare regionalã cu un
pronunþat caracter politic, în REMN s-au dezvoltat, în perioada
post-Rãzboi Rece, ºi o serie de iniþiative de cooperare în domeniul
securitãþii, cu caracter militar. O parte dintre acestea s-au dezvoltat ca o extindere ºi consecinþã logicã a angajamentelor ºi
activitãþii unora din structurile de cooperare politicã deja analizate. Este cazul SEECAP, SEEGROUP, SEESTUDY, dezvoltate
sub egida NATO. Lor li se adaugã douã structuri de colaborare
militarã – SEDM ºi SEEBRIG – dezvoltate în forme ºi structuri
aparþinând noului mod de concepere a securitãþii ºi colaborãrii
internaþionale regionale ºi subregionale.
Southeastern Europe Defense Ministerial Process (SEDM)
este un organism de cooperare regionalã informal, fãrã o structurã proprie, apãrut ca o expresie a preocupãrilor faþã de aspectele
militare ºi de altã naturã ale securitãþii regionale ale statelor
participante. Urmare a reuniunii miniºtrilor apãrãrii din Europa
de Sud-Est de la Tirana (1996), iniþiatã de SUA, cu ocazia unei a
doua astfel de reuniuni (Sofia – 1997) s-a decis permanentizarea
acestei forme de cooperare ºi consultare regionalã, cu scopul
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declarat de a contribui la stabilitatea ºi securitatea regionalã ºi
de a spori cooperarea regionalã. SEDM grupeazã zece state
membre NATO ºi PfP – Albania, Bulgaria, Croaþia, Fosta Republicã
Iugoslavã a Macedoniei, Grecia, Italia, România, Slovenia, Turcia
ºi Statele Unite. La lucrãrile SEDM participã din 2001 ºi Ucraina,
cu statut de observator.
Expresie a dimensiunii militare a cooperãrii regionale, SEDM
a dezvoltat odatã cu reuniunea de la Salonic (9 octombrie 2000)
o structurã de coordonare – Comitetul de Coordonare – destinatã
supravegherii îndeplinirii ºi ghidãrii politice a iniþiativelor ºi
proiectelor în curs stabilite cu ocazia reuniunilor SEDM, cu
excepþia SEEBRIG (Brigada Multinaþionalã de Pace din Sud-Estul
Europei): Reþeaua de Simulare din Sud-Estul Europei (SEESIM),
Reþeaua de Conectare prin Satelit a Spitalelor Militare
(SIMIHO), Sprijinul Ministerelor Apãrãrii/Forþelor Armate
pentru Contraproliferarea Armelor de Nimicire în Masã,
Securitatea Graniþelor ºi Contraterorism (CBSC), Grupul de
Lucru privind cooperarea în domeniul Industriei de Apãrare,
Cercetãrii ºi Tehnologiei. Concomitent cu aceste evoluþii, SEDM
a fost implicatã în elaborarea SEECAP ºi activitatea SEEGROUP,
concretizate la nivelul anilor 2001 ºi 2002.
Paralel cu activitatea SEDM, în urma Acordului de la Skopje
din 26 septembrie 1996, s-a constituit MFPSEE – Forþa Multinaþionalã de Menþinere a Pãcii din Sud-Estul Europei, a cãrei
materializare este SEEBRIG, Brigada Sud-Est Europeanã, prima
forþã real multinaþionalã de menþinere a pãcii din regiune. Scopul
sãu declarat este promovarea securitãþii ºi stabilitãþii în regiunea
euroatlanticã ºi dezvoltarea cooperãrii regionale în Balcani.
Constituitã conform principiilor Cartei Naþiunilor Unite,
SEEBRIG este o forþã aparþinând categoriei stand-by, destinatã
participãrii la operaþii de prevenire a conflictelor ºi de menþinere
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a pãcii desfãºurate sub mandat ONU, OSCE, sub egida NATO ori
UE sau ca parte a forþelor unor coaliþii internaþionale ad-hoc
create pentru astfel de misiuni. SEEBRIG nu poate participa la
misiuni de impunere a pãcii.
Ulterior acordului privind constituirea SEEBRIG s-au mai
semnat sub egida SEDM douã acorduri adiþionale, unul privind
crearea unei structuri de geniu destinate susþinerii activitãþii
SEEBRIG ºi creºterii capacitãþii acesteia de a-ºi duce la bun sfârºit
misiunile specifice (reuniunea SEDM de la Bucureºti, 30 noiembrie 1999) ºi un al doilea (Atena, 21 iunie 2000) referitor la
stabilirea statutului ºi cadrului legal de funcþionare a comandamentului SEEBRIG. Alte douã acorduri stabilind detalii
organizatorice ºi funcþionale ale SEEBRIG au fost adoptate în
perioada 2000-2002. Procesul de operaþionalizare al SEEBRIG,
ce debuteazã la 31 august 1999, s-a încheiat la 1 iunie 2001. Între
februarie ºi august 2006, forþe ale SEEBRIG au fost desfãºurate
în Afganistan, în cadrul Forþei Internaþionale de Asistenþã pentru
Securitate (International Security Assistance Force – ISAF).
Acolo, ele au desfãºurat exerciþii, au securizat anumite perimetre
ºi au contribuit inclusiv la instruirea armatei afgane.
Acestor evoluþii înregistrate la nivelul Europei de Sud-Est,
în strânsã legãturã cu evoluþiile conflictuale ºi focarele de instabilitate ºi insecuritate prezente în REMN, li se adaugã, la
nivel regional pontic, o structurã de securitate regionalã creatã
de state, foste republici sovietice, ca grupare cu atribuþii politice,
economice ºi de alianþã strategicã cu scopul declarat de susþinere
ºi întãrire a suveranitãþii, integritãþii ºi independenþei statale
ale þãrilor membre – GUAM.
La originile sale se aflã declaraþia comunã a preºedinþilor
Republicii Moldova, Georgiei, Azerbaidjanului ºi Ucrainei din
10 octombrie 1997 care stipula o conjugare de poziþii în ceea ce
priveºte modificãrile la Tratatul pentru limitarea armelor con-
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venþionale în Europa – CFE. Ulterior, cooperarea dintre aceste
state a fost adâncitã, acoperind domenii ale politicii externe,
consultãri politice, definirea de poziþii comune în relaþiile cu
Rusia ºi CSI. La 24 aprilie 1999, la Washington, cu prilejul
summitului aniversar NATO, Uzbekistanul a anunþat aderarea
sa la GUAM. Instituþionalizarea acestei organizaþii ºi definirea
unor prioritãþi de acþiune au fost operate cu ocazia summitului
statelor membre de la Yalta din 2001. Conform documentelor
adoptate cu acest prilej, s-a stabilit cã GUAM nu are vocaþia de a
se transforma într-o structurã politico-militarã definitã, cu o
identitate proprie. A fost afirmatã, totodatã, necesitatea adâncirii
colaborãrii economice ºi a intensificãrii schimburilor comerciale dintre statele organizaþiei, elemente vãzute ca fiind centrale
în dezvoltarea ºi întãrirea relaþiilor dintre statele membre.
Summitul urmãtor, þinut tot la Yalta, între 19-20 iunie 2002, a
mers mai departe pe linia instituþionalizãrii prin acordurile care
sunt adoptate asupra funcþionãrii ºi structurii instituþiilor
permanente ale GUAM ºi debutul implementãrii câtorva dintre
proiectele comune negociate ºi adoptate anterior.
Un moment major de crizã în interiorul acestui organism de
cooperare regional l-a constituit decizia de retragere a Uzbekistanului din 14 iunie 2002, acesta invocând lipsa de perspective
ºi slabele progrese înregistrate în domeniile-cheie ale integrãrii
economice ºi cooperãrii interstatale. Criza va fi depãºitã câteva
luni mai târziu, Uzbekistanul revizuindu-ºi poziþia sa iniþialã. În
pofida acestei reveniri, prezenþa statului uzbec la summiturile
GUAM ºi implicarea sa în activitãþile comune ale statelor membre
ale organizaþiei se menþin la niveluri extrem de scãzute.
Alãturi de componenta politicã, din ce în ce mai puternicã în
activitatea organizaþiei, GUAM are drept obiecte de interes
deosebit cooperarea economicã, liberalizarea schimburilor co-
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merciale, crearea unor reþele energetice integrate. Fapt demn
de notat, GUAM pãstreazã, în condiþiile unei nedisimulate
adversitãþi a Federaþiei Ruse la adresa sa ºi statelor membre, o
importantã dimensiune de securitate. Riscurile de securitate
comune, problematicile similare de securitate, având cauze ºi
forme de manifestare apropiate, contribuie la structurarea ºi
durabilitatea acestei componente de securitate a organizaþiei.
Ultimul summit al GUAM, care a avut loc la Kiev în 22-23 mai
2006, a surprins aceste evoluþii. Subiectele principale pe agenda
de discuþii au fost ilustrative în acest sens: diversificarea resurselor energetice ºi a furnizorilor acestora ºi gestionarea conflictelor îngheþate din regiune. Preºedinþii statelor GUAM au
semnat un protocol declarând intenþia lor de a crea o zonã de
liber schimb între cele patru þãri constitutive ale GUAM. Aceasta
a primit numele „Organizaþia pentru Democraþie ºi Dezvoltare
Economicã” ºi a anunþat un plan de creare a unei baze de date
extinse referitoare la crima organizatã, terorism, traficul de
droguri de care sã beneficieze serviciile de informaþii ºi agenþiile
juridice ale statelor membre.51 S-a vorbit, de asemenea, de formarea unui Consiliu al Securitãþii Energetice.
Problematica abordatã cu un an înainte, la summitul de la
Chiºinãu (supranumit „GUAM revival summit”), s-a axat preponderent pe gestiunea conflictelor îngheþate din spaþiul Mãrii
Negre, permanentizarea participãrii SUA la reuniunile GUAM,
cu statut de observator, implicarea activã a unor state NATO ºi
UE din regiune – Polonia, Lituania, România52 – în soluþionarea
problemelor cu care se confruntã statele membre ale organizaþiei, toate acestea concurã la aprecierea pe care ºeful delegaþiei
americane la reuniune, Steven Mann, o fãcea asupra summitului
de la Chiºinãu ca fiind unul crucial în istoria organizaþiei. Deºi
statele participante nu au reuºit atunci sã ajungã la un acord de
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substanþã asupra problematicii în discuþie – a fost semnatã doar
o Declaraþie comunã asupra „Construcþiei Democratice de la
Baltica la Marea Neagrã”, s-a evidenþiat o evoluþie pozitivã a
acestei organizaþii care a reuºit sã dobândeascã la urmãtorul
summit de la Kiev o armãturã instituþionalã solidã: Consiliul
ºefilor de stat, Consiliul miniºtrilor de externe, Consiliul
coordonatorilor naþionali. Secretariatul permanent al noii
organizaþii a fost instalat la Kiev. Ulterior, ocuparea scaunului
de prim-ministru al Ucrainei de cãtre V. Ianukovici, om politic
apropiat de interesele strategice ale Rusiei, a dus la o anume
ambiguitate a acestei þãri în relaþia cu GUAM.
Un bilanþ al activitãþii sale ne aratã cã GUAM s-a nãscut ca o
organizaþie de cooperare eminamente politicã ce a evoluat de la
un simplu acord de coordonare ºi cooperare cãtre un organism
internaþional cu o structurã ºi scopuri bine conturate, cu instituþii
clar definite ce depãºesc cu mult aria iniþialã a colaborãrii politice,
atingând domenii conexe acesteia, cum sunt cel economic ori
cele de securitate ºi militar. Complementaritatea economiilor
statelor membre (proiectul zonei de liber schimb) – rod al
politicilor de dezvoltare economicã a teritoriului promovate de
fostele autoritãþi sovietice –, existenþa unei problematici de
securitate comune, a unor riscuri ºi ameninþãri specifice ºi
caracterizând toate statele arealului ex-sovietic, voinþa factorilor
de decizie de a spori un nivel de integrare deocamdatã scãzut ºi
de a coopera pentru a face faþã problemelor de securitate ºi
apãrare în comun cu celelalte state, toate la un loc se constituie
în factori de coeziune ºi coerenþã pentru GUAM. Dincolo de
acestea, rãmân multe de fãcut pentru a transforma organizaþia
într-un scut defensiv puternic, capabil sã reziste atât mediului de
securitate, cel puþin instabil pentru spaþiul ex-sovietic, cât ºi
presiunilor fostei puteri imperiale vizând disoluþia sa. În orice
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caz, este cert cã Moscova are o percepþie negativã a organizaþiei
ca un factor destabilizator ºi perturbator în raport cu siguranþa
ºi securitatea naþionale ale Rusiei.
În domeniul economic, structurile de cooperare în REMN s-au
concentrat în jurul problematicii refacerii infrastructurii de
transport ºi comunicaþii din regiune. Este evident cã în centrul
atenþiei actorilor regionali ºi internaþionali implicaþi în promovarea ºi derularea acestor proiecte se aflã resursele energetice
caspice ºi transportul lor cãtre principalul beneficiar al acestora
– Europa. Pe de altã parte însã, unele considerente legate de
fluidizarea ºi derularea în bune condiþii a comunicaþiilor legând
Europa de Asia Centralã ºi Orientul Îndepãrtat joacã un rol
important în constituirea ºi implementarea acestor proiecte.
TRACECA (Coridorul de Transport Europa-Caucaz-Asia) s-a
nãscut din dorinþa de a pune la punct un coridor de transport ºi
comunicaþii pe axa Est-Vest pornind din Europa, traversând
spaþiul Mãrii Negre ºi cel al Caspicei cãtre Asia Centralã.
Programul TRACECA a fost lansat cu ocazia unei conferinþe
comune a miniºtrilor transporturilor ºi comerþului din statele
regiunii ºi din principalele state europene interesate ce a avut
loc în mai 1993 la Bruxelles. Cu ocazia acestei reuniuni, s-a
convenit implementarea unui program al Uniunii Europene de
finanþare a asistenþei tehnice necesare pentru dezvoltarea unui
coridor de transport în regiunea în cauzã. Pânã la nivelul anului
2003 au fost întocmite, cu finanþare europeanã (57,4 milioane de
euro), 39 de proiecte de consultanþã legate de acest coridor de
transport. Lor li se adaugã 14 proiecte de investiþii cu o valoare
totalã de 52,3 milioane de euro. La nivelul actual, proiectul
TRACECA a intrat în faza armonizãrii procedurilor vamale, etapã
ce solicitã o mai mare implicare la nivel politic în promovarea
iniþiativelor legislative necesare implementãrii din partea in-
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stituþiilor executive ºi parlamentare din statele participante la
proiect. Cea de-a patra Conferinþã Anualã a Comisiei Interguvernamentale TRACECA desfãºuratã la Baku (21-22 aprilie
2005) a adoptat bugetul pentru anul 2005-2006 al organizaþiei,
luând în discuþie, alãturi de chestiunile legate de derularea programelor în curs, posibilitãþile de cooperare cu UE în condiþiile
noii politici de vecinãtate adoptate de cãtre aceasta, problemele
conceptuale, legale, instituþionale ºi de altã naturã legate de
extinderea viitoare a coridorului de transport internaþional etc.
În mai 2006, a avut loc la Sofia cea de-a cincea Conferinþã Anualã
a Comisiei Interguvernamentale TRACECA ºi a XX-a ªedinþã a
Secretarilor Naþionali din TRACECA, prilej cu care bilanþul
activitãþilor desfãºurate a fost considerat pozitiv. S-a decis ºi
adoptarea unei strategii TRACECA pentru dezvoltarea
Coridorului de Transport Internaþional Europa-Caucaz-Asia
pentru o perioadã de timp pânã în 2015.
Se evidenþiazã aºadar rolul deosebit pe care proiectul l-a jucat
ºi continuã sã-l joace în promovarea unor relaþii de bunã vecinãtate între statele membre, în menþinerea ºi sporirea relaþiilor
de cooperare ºi colaborare în regiune, în deschiderea de noi
pieþe de desfacere ºi în crearea de potenþiale de dezvoltare, în
atragerea de investiþii strãine ºi în modernizarea infrastructurii
existente. Totodatã, proiectul reprezintã în aceastã regiune
principalul mijloc de acþiune al UE ºi al altor agenþii internaþionale de promovare a economiei de piaþã, a competiþiei ºi
liberului schimb, în eliminarea barierelor nonfizice existente în
relaþiile dintre indivizi ºi state în acest areal.
Alãturi de proiectul TRACECA, care se preocupã de deschiderea cãilor de comunicaþii ºi crearea unui coridor de transport
ºi comunicaþii general, s-a dezvoltat ºi un program de transport
specializat, concentrat pe transportul resurselor energetice din
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regiunile Mãrii Caspice ºi Asiei Centrale cãtre Europa,
INOGATE. 53 Derulat începând cu anul 1996, INOGATE îºi
propune sporirea cooperãrii regionale între statele producãtoare,
cele care asigurã tranzitul ºi þãrile consumatoare, reducerea
costurilor ºi riscurilor de investiþii, precum ºi promovarea
preocupãrilor pentru mediul înconjurãtor. Totodatã, unul dintre
scopurile primordiale ale INOGATE este cel de a garanta siguranþa energeticã a Europei prin susþinerea implementãrii unui
mecanism sigur ºi durabil.
INOGATE se structureazã în principal sub egida programului
UE intitulat TACIS, având drept principale atribuþii asigurarea
de suport tehnic ºi consultanþã în dezvoltarea proiectelor de
infrastructurã energeticã ºi, în unele dintre cazuri, asistenþã financiarã pentru susþinerea unor intervenþii prioritare. El este
organizat în 6 piloni integraþi:
1. Prospectarea resurselor existente de petrol ºi gaze.
2. Evaluarea posibilitãþilor de dezvoltare a unor noi sisteme
de transport.
3. Dezvoltarea instituþionalã a comerþului ºi a capabilitãþilor
de transport internaþional de hidrocarburi.
4. Structurile de securitate ºi siguranþã interstatale din
domeniu.
5. Transferul de tehnologie în domeniile managementului
resurselor ºi al operaþiilor de transport pe conducte.
6. Coordonarea, promovarea ºi atragerea investiþiilor în
proiecte strategice.
Dacã în prima fazã a evoluþiei sale, anii 1996-2000, INOGATE
s-a concentrat pe susþinerea activitãþilor relative la pilonii 1-3,
pentru perioada 2001-2004 atenþia sa s-a concentrat pe pilonii 4 ºi
5. Cu un buget de aproximativ 100 de milioane de euro deja
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investiþi în perioada 1996-2004 ºi cu un total de aproximativ 68 de
milioane de euro programaþi a fi investiþi în proiecte circumscrise
pilonilor 4 ºi 5 ai activitãþii sale pentru anii 2004-2006, INOGATE
se prezintã în genere cu un bilanþ pozitiv în ceea ce priveºte
realizãrile din domeniul sãu de acþiune.

Poziþia României faþã de Regiunea Extinsã a Mãrii Negre

Prin poziþia sa geograficã ºi tradiþia istoricã, România nu avea
cum sã ignore acest areal. România, al ºaptelea stat din Uniunea
Europeanã din punct de vedere demografic cu cei 21,6 milioane
de locuitori54 ai sãi, controleazã Delta Dunãrii ºi gurile Dunãrii
(4 200 km2) ºi 245 de kilometri de litoral maritim, cu zona de
exclusivitate aferentã, având o poziþie importantã la þãrmul de
vest al Mãrii Negre. Ca forþã economicã, România (PNB 171,5 miliarde de dolari55) se plaseazã la nivelul de mijloc, între Federaþia
Rusã (PNB 854 miliarde de dolari56) ºi Turcia (PNB 358 miliarde
de dolari), în imediata apropiere a Ucrainei (PNB 97 miliarde de
dolari) ºi înaintea Bulgariei (30 miliarde de dolari) ºi statelor
din Caucazul de Sud.57 Schimburile sale economice sunt orientate
în proporþie de 70% spre UE. Bucureºtiul promoveazã o orientare
proprie de cooperare la Marea Neagrã, corelatã cu obiectivele
NATO ºi UE.
În secolele precedente, interesele naþionale au fost puternic
afectate de prezenþa a doi actori foarte puternici în regiunea
ponticã: Imperiul Otoman ºi Imperiul Rus. Începând cu finele
anului 2004, când o nouã Administraþie prezidenþialã s-a instalat
la Bucureºti, interesul pentru Regiunea Extinsã a Mãrii Negre a
devenit o constantã, aºa cum o demonstreazã ºi subcapitolul
dedicat acestei regiuni în Strategia de Securitate Naþionalã. Ca
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stat membru al NATO ºi UE, România este pe deplin conºtientã
de necesitatea de a-ºi armoniza politica regionalã în REMN cu
cea formulatã de aceste organizaþii, în cazul în care asemenea
poziþii comune existã. Interesul României se leagã atât de aspectele economice (accesul la hidrocarburi, comerþ), cât ºi de
cele militare (balanþa militarã în zona ponticã) ºi de securitate
(combaterea terorismului, a crimei organizate, a traficului de
arme ºi substanþe interzise). În anii ’90 ai secolului trecut,
România ºi-a îndreptat toate eforturile de politicã externã cãtre
Vest, urmãrind obiectivul prioritar al dublei integrãri în UE ºi
NATO, de aceea chiar ºi implicarea în acordurile de cooperare
regionalã din Balcani au fost iniþial vãzute ca pierderi de „energie”
ºi chiar abateri de la acest obiectiv, pânã când s-a înþeles de cãtre
oficialii români cã aceastã implicare în regiunile contigue cu UE
ºi NATO, departe de a dãuna, avea chiar rolul de a pregãti statele
respective pentru dubla integrare.
În mod similar, actualmente statul român doreºte sã contribuie
la apariþia unei dimensiuni a Mãrii Negre în cadrul Politicii
Externe ºi de Securitate a UE, precum ºi la o atenþie sporitã
acordatã de NATO statelor pontice ºi celor din Caspica. Ideal ar
fi sã existe o strategie comunã a UE ºi NATO pentru REMN, dar
în lipsa acesteia este necesarã o armonizare a poziþiilor ºi
intereselor celor douã organizaþii.
Interesul pentru conductele petroliere dinspre Asia Centralã
ºi Caucaz cãtre spaþiul UE este o constantã a politicii externe a
României. Constanþa-Trieste ºi Nabucco sunt proiectele cele mai
importante, dar de câþiva ani se vorbeºte ºi de un terminal de
gaz lichid dinspre Constanþa, în cooperare cu Qatar. Preºedintele
Traian Bãsescu a invitat statele europene sã investeascã în acest
ultim proiect.58
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În martie 2006, factori de decizie din cadrul UE au anunþat
pregãtirea unui document strategic referitor la gestionarea în
comun a riscurilor ºi oportunitãþilor din bazinul extins al Mãrii
Negre. Denumit Black Sea Synergy, documentul aflat actualmente în curs de redactare va defini prioritãþile din domeniul
comerþului ºi securitãþii prin cooperare între Uniune ºi statele
din REMN.59 Se prevãd întâlniri regulate între miniºtrii de
externe ai statelor riverane Mãrii Negre ºi „troica” aflatã periodic
la conducerea UE – primul-ministru al þãrii care asigurã
preºedinþia prin rotaþie, Înaltul Reprezentant pentru Politica
Externã ºi de Securitate Comunã (PESC) ºi comisarul pentru
relaþii externe. Noua strategie se va baza desigur pe Politica
Europeanã a Vecinãtãþii, dar ºi pe revitalizarea unor organizaþii
regionale de cooperare precum BSEC ºi Forumul Mãrii Negre.
Noile proiecte se referã la oferta de gaz ºi petrol ºi coridoarele
de tranzitare dinspre Caspica ºi Asia Centralã, la rezolvarea
conflictelor îngheþate ºi diminuarea tendinþelor separatiste,
limitarea criminalitãþii transfrontaliere, a imigraþiei ilegale,
dezvoltarea societãþii civile în statele aflate în curs de democratizare ºi protecþia mediului, proiectarea unor noi coridoare
de transport.
Interesul SUA pentru Regiunea Extinsã a Mãrii Negre constituie o garanþie în plus pentru viitorul euroatlantic al acestor
state dintre care marea majoritate s-au aflat timp de zeci de ani
sub controlul URSS. La începutul lui martie 2006, mass-media
au vehiculat intens ipoteza lansãrii unei strategii pentru REMN
de cãtre Departamentul Apãrãrii din SUA, cu scopul de a stabiliza
aceastã zonã, a combate riscurile convenþionale ºi neconvenþionale ºi a facilita accesul la hidrocarburi.60 Americanii devin
din ce în ce mai conºtienþi de necesitatea de a sparge cvasimonopolul rusesc asupra coridoarelor de transport al hidro-
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carburilor dinspre Asia Centralã ºi Caucaz, mai ales în cazul
Gazprom care tinde sã controleze autoritar pieþele energetice
din Turcia, Ucraina ºi Georgia. Rolul marelui oleoduct Baku-Tbilisi-Ceyhan este ºi acela de a crea un traseu energetic care sã nu
fie sub controlul Moscovei.61
Toate aceste evoluþii sunt foarte favorabile pentru interesul
naþional al României, iar þara noastrã are datoria sã le încurajeze
prin toate mijloacele politice, economice, diplomatice.
În concluzie, un posibil bilanþ al transformãrilor înregistrate
în arealul Mãrii Negre în perioada post-Rãzboi Rece înregistreazã, ca o primã constatare, evoluþia impredictibilã ºi
fluiditatea care au caracterizat mediul de securitate regional.
Creºterea exponenþialã a factorilor de risc la adresa securitãþii
regionale ºi naþionale a statelor din zonã, instabilitatea ºi insecuritatea emanate de focarele de conflict declarate în arealurile balcanic ºi caucazian sunt doar câteva dintre fenomenele
asociate acestor evoluþii ale mediului de securitate regional în
aceastã perioadã. Soluþiile gãsite la aceastã ecuaþie de securitate
de cãtre statele regiunii s-au structurat pe ideile-forþã ale
securitãþii cooperative ºi ale dezvoltãrii unor organisme ºi aranjamente de securitate, de cooperare economicã, de promovare a
încrederii ºi stabilitãþii la scarã regionalã ºi continentalã. Eforturile þãrilor în discuþie s-au articulat atât ca urmare a unor iniþiative proprii, cât ºi sub impulsul ºi coordonarea unor actori
internaþionali, fie cã este vorba de organizaþii de securitate
asemenea NATO, UE, OSCE etc., fie cã avem de-a face cu intervenþia unor actori globali – Statele Unite în special.
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ªerban Liviu Pavelescu

CONSIDER
UI
CONSIDERAA Þ II ASUPRA CONCEPTUL
CONCEPTULUI
DE REGIUNE EXTINSÃ A MÃRII NEGRE

Î

n ultimii ani un nou concept s-a afirmat în literatura de
specialitate ºi a pãtruns în forþã pe agendele de lucru ale
factorilor majori de decizie de pe scena internaþionalã.
Acesta reprezintã, din punctul de vedere al balanþei de securitate
europene, o deschidere cãtre un spaþiu ce a fost, pentru o lungã
perioadã de timp, o componentã marginalã în structurarea sa.
Acest proces asociazã securitãþii continentale, alãturi de determinantele preexistente relaþionate spaþiului pontic, dimensiuni
ºi condiþionãri noi ce sporesc paleta riscurilor ºi ameninþãrilor
ce opereazã la nivelul acesteia.
Dincolo de acest prim nivel de discuþie, în plan academic,
deschiderea invocatã mai sus înseamnã atât o inventare, cât ºi o
redescoperire. Regiunea Extinsã a Mãrii Negre1 ºi evoluþiile mediului sãu de securitate în perioada post-Rãzboi Rece se constituie
relativ tardiv ca subiect independent de studiu ºi în conjuncþie
cu alte arii specifice de interes. Avem de-a face cu o inventare în
mãsura în care Regiunea Extinsã a Mãrii Negre, asemenea altor
concepte similare apãrute în perioada post-Rãzboi Rece, încearcã
un rãspuns la o realitate complexã caracterizatã prin fluiditatea
ºi prin impredictibilitatea multora dintre evoluþiile mediului
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internaþional de securitate, precum ºi prin cãutãrile încã în curs
la nivelul sistemului relaþiilor internaþionale. Discutãm despre
o redefinire în mãsura în care acest areal are o identitate ºi o
voce distincte în ecuaþia de securitate continentalã ºi a
reprezentat din cele mai vechi timpuri o regiune de maximã
importanþã în eforturile de asigurare a securitãþii statelor ºi
arealului în ansamblul sãu.
În plan practic, deschiderea în discuþie complicã ºi mai mult
ecuaþia de securitate europeanã, adãugându-i valenþe ºi determinãri noi. Acest curs al evenimentelor aduce pleiada factorilor
de risc, focarelor de conflict ºi instabilitãþii circumscrise regiunii
Mãrii Negre în balanþa de securitate continentalã, impunând
discutarea ºi soluþionarea la nivelul factorilor de decizie europeni
cu atribuþii în acest sens a multiplelor probleme de securitate
asociate acestui areal.
În acest context, demersul nostru îºi propune sã identifice,
pe de o parte, dimensiunile definitorii actuale ale conceptului de
Regiune Extinsã a Mãrii Negre, iar, pe de alta, sã inventarieze
definiþiile ºi determinãrile anterioare cunoscute ale acestui
concept consemnate ca atare în bibliografia ce i-a fost consacratã
în decursul timpului. Lucrãrile care stau la baza analizei pe care
o propunem au fost reþinute ca reprezentative în urma unei
cercetãri bibliografice aprofundate. Ele reprezintã rodul unei
selecþii operate în masa documentarã disponibilã.
I. Dupã cum am menþionat, conceptul de Regiune Extinsã a
Mãrii Negre a fost lansat relativ recent de cãtre cercetãtorii
Ronald D. Asmus ºi Bruce P. Jackson într-un studiu publicat în
iunie 2004 în revista „Policy Review”.2 Cu toate cã expresia ca
atare este introdusã în discuþie odatã cu acest articol, procesul
propriu-zis de sedimentare a determinãrilor sale, de structurare
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ºi de configurare este cu mult mai vechi. Putem spune cã
preocupãri care susþin aceastã linie de conduitã, structurând în
accepþiunile sale actuale ideea în discuþie, încep sã se afirme la
nivelul anului 2000, fiind inaugurate de analize dezvoltate de
cãtre unele dintre cele mai importante institute de studii de
securitate ºi apãrare europene.3 Mai mult decât atât, demersul
celor doi cercetãtori nu este singular, în iunie 2004, data apariþiei
articolului mai sus-citat apãrând, sub egida Institutului pentru
Studii de Securitate al Uniunii Europene, un studiu dedicat
aceluiaºi subiect – Regiunea Extinsã a Mãrii Negre – sub
semnãtura lui Mustafa Aydin.4
Completeazã referinþele deja enunþate o paletã variatã de
publicaþii apãrute în peisajul ºtiinþific de specialitate în aceastã
perioadã: „Journal of Southeast Europe and the Black Sea
Studies”, „Journal of Southern Europe and the Balkans”.
Interesul regãsit pentru aceastã regiune, care începe sã se
simtã, din ce în ce mai pregnant la începutul secolului al XXI-lea,
nu este unul întâmplãtor. El rãspunde, pe de o parte, unor
probleme specifice regiunii care capãtã o pondere deloc neglijabilã
în securitatea continentalã odatã cu demararea ºi dezvoltarea
proceselor de extindere europeanã ºi euroatlanticã. Astfel, dacã
la nivelul ultimului deceniu al secolului XX deficitul de securitate
caracteristic Regiunii Extinse a Mãrii Negre (ºi aici avem în
vedere moºtenirea imperialã sovieticã, aºa-numitele conflicte
îngheþate, precum ºi riscurile de securitate neconveþionale, cum
ar fi migraþia ilegalã, criminalitatea transfrontalierã ori contrabanda) poate ºi este în mare mãsurã ignorat ori obiect al unui
interes marginal, odatã cu integrarea europeanã ºi euroatlanticã
a statelor central-est europene ºi, în special, odatã cu aderarea
la NATO ºi UE a României ºi Bulgariei ºi cu perspectiva integrãrii
Turciei, aceste probleme nu mai pot fi trecute cu vederea. În
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plus, deceniul de indiferenþã ºi gestiune prin intermediul terþilor
a riscurilor ºi ameninþãrilor de securitate din aceastã zonã (vezi
OSCE ºi mai ales Federaþia Rusã), departe de a fi produs o
soluþionare fie ea ºi parþialã, a condus la o perpetuare ºi accentuare
a stãrii de instabilitate ºi insecuritate regionalã care au început
sã afecteze de o manierã semnificativã mediul de securitate
european ºi euroatlantic.
Pe de altã parte, este evident cã, în actualele condiþii de funcþionare ºi devenire a sistemului relaþiilor internaþionale dupã
septembrie 2001, al constituirii coaliþiei internaþionale antiteroriste ºi al operaþiilor militare pe care aceasta le poartã în
Afganistan ºi Irak, arealul pontic capãtã o nouã dimensiune
geopoliticã ºi devine un obiect privilegiat de studiu pentru
specialiºtii în domeniu, ºi nu numai.
Din aceastã perspectivã, demersurile privind definirea ºi
analizarea Regiunii Extinse a Mãrii Negre, preocupãrile pentru
deficitul de securitate ce îi este circumscris, precum ºi decizia
de a interveni activ în gestionarea mediului regional de securitate
rãspund unor nevoi ce se încadreazã în tendinþele existente în
evoluþia sistemului relaþiilor internaþionale ºi în modificãrile ce
intervin în acþiunea politicã externã a unora dintre actorii majori
ai scenei internaþionale.
II. Dincolo de aceste consideraþii introductive ºi de interesul
pe care îl suscitã în anii din urmã acest areal, în ceea ce priveºte
studiile ºi analizele de specialitate vizând Regiunea Extinsã a
Mãrii Negre, o primã constatare ce se impune este aceea a
existenþei mai multor tendinþe în dezvoltarea acestora în funcþie
de epoca istoricã tratatã ºi de aceea în care au fost alcãtuite studiile
în discuþie. Perioadele istorice ale colonizãrii greceºti, ale civilizaþiei elenistice, bizantine ºi otomane beneficiazã, în cadrul
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lucrãrilor ce se intereseazã de regiunea Mãrii Negre, de o abordare mai mult sau mai puþin globalã, fiind evidentã existenþa
unei viziuni de ansamblu asupra regiunii, mod de înþelegere ºi
concepere a arealului pontic ce se impune ºi în demersul ºtiinþific.
Un exemplu care ilustreazã perfect aceastã tendinþã este celebra
lucrare a lui Gheorghe Brãtianu, Marea Neagrã. De la origini ºi
pânã la cucerirea otomanã.5 Este drept cã acest tip de analizã
este înlesnit de faptul cã, într-o epocã istoricã sau alta, regiunea
Mãrii Negre, cu excepþia unor scurte perioade de multipolaritate,
s-a aflat sub dominaþia, vezi chiar ocupaþia fizicã, a unei singure
mari puteri, exemplele bizantin ori otoman fiind cele mai cunoscute.
Regiunea Extinsã a Mãrii Negre aºa cum transpare ea din
studiile ce îi sunt dedicate ºi care acoperã perioada de timp
invocatã are un contur precis, incluzând în graniþele sale teritoriile riverane Mãrii Negre. Întinderea arealului pontic ca obiect
de studiu diferã în funcþie de epoca istoricã ºi de contextul
geopolitic, fiind mai mare sau mai micã ori conectatã unuia sau
altuia dintre spaþiile continentale adiacente în funcþie de vectorul
politic, economic ºi militar dominant în regiune. În acest context,
spaþiul pontic este, în acelaºi timp, un bastion de apãrare a
continentului european ºi o cale a invaziilor ce îl vizeazã. În
ambele cazuri, el se constituie într-un punct de contact ºi comunicare între lumi ºi civilizaþii diferite.
Pentru perioadele modernã ºi contemporanã, declararea Crizei
Orientale ºi, odatã cu secolul al XIX-lea, apariþia ºi dezvoltarea
miºcãrilor de eliberare naþionalã, complexitatea evoluþiilor pe
care le înregistrãm în diferite pãrþi ale zonei extinse a Mãrii
Negre au favorizat, ºi chiar impus, o abordare fragmentarã a
istoriei acestei zone. Teren favorit de derulare a confruntãrilor
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majore ale conflictelor ruso-austro-turce ce ºi-au pus amprenta
pe istoria Crizei Orientale în ultimele decenii ale secolului al
XVIII-lea ºi în prima jumãtate a celui urmãtor (al XIX-lea),
Peninsula Balcanicã este, de departe, cel mai atent ºi intens
studiat subareal al regiunii în discuþie. O astfel de evoluþie a
istoriografiei ºi analizei geopolitice ºi militare se explicã, pe de o
parte, prin notorietatea ºi implicaþiile deosebite ale desfãºurãrilor
din regiune, care la mijlocul secolului al XIX-lea devenise un
factor major în ecuaþia de securitate europeanã. Pe de altã parte,
emergenþa naþiunilor balcanice, crearea statelor naþionale în
regiune, întregul proces de inventare6 a naþiunii ºi naþionalitãþii
prin care acestea trec se reflectã ºi în producþia istoriograficã,
ºi nu numai, care este destinatã construcþiei naþionale. Rezultatul este o bibliografie de specialitate fragmentatã dupã criterii
spaþiale, naþionale, cronologice, tratând problematici înguste, o
bibliografie, mai presus de orice, partizanã, fie cã este vorba de
studii ºi analize apãrute în statele regiunii ori în statele europene
interesate ºi implicate în gestionarea crizei orientale. Aceastã
caracteristicã impregnatã în producþia ºtiinþificã a epocii moderne
este una dominantã pentru regiunea Mãrii Negre ºi ea se
perpetueazã pe tot parcursul acesteia ºi a celei contemporane.
Mai mult, date fiind liniile de fracturã ce o traverseazã pe
parcursul secolului al XX-lea (cordonul sanitar instituit la frontierele URSS în anii interbelici, Cortina de Fier postbelicã),
regiunea nu beneficiazã nici mãcar de o tratare unitarã în studiile
de sintezã dedicate continentului european, considerentele de
ordin ideologic ºi politic, precum ºi semnificaþia confruntãrii între
blocuri politico-militare opuse impunându-ºi primatul în faþa celor
geopolitice, geostrategice ori istorice care argumenteazã în
favoarea unei viziuni globale ºi unei tratãri în interdependenþã a
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evoluþiilor înregistrate la nivelul diferitelor componente subregionale ale arealului pontic.
Ca o notã specificã a bibliografiei dezvoltate pe problematici
diverse în anii de sfârºit ai secolului al XIX-lea ºi la începutul
celui urmãtor trebuie sã subliniem faptul cã, în acest peisaj
fragmentat ºi particularizant, se impune atenþiei noastre un
subiect din ce în ce mai profund ºi bogat tratat, care se constituie
în germenul unei viziuni globale asupra spaþiului extins al Mãrii
Negre – problematica statutului ºi regimului navigaþiei internaþionale în douã regiuni-cheie ce definesc aceastã zonã:
Strâmtorile ºi Dunãrea. Cele douã sunt analizate din diverse
perspective, de la cea a dreptului internaþional la cea a balanþei
de forþe ºi evoluþiilor politico-militare circumscrise confruntãrii
dintre marile puteri ale epocii pentru reglementarea regimului
acestor regiuni-cheie în controlul întregului spaþiu pontic ºi al
accesului cãtre regiuni conexe acestui spaþiu, precum zona Mãrii
Caspice ori cea central-asiaticã. În bibliografia dedicatã acestei
chestiuni se disting printre alte contribuþii cele ale juristului,
specialist în drept internaþional, Nicolae Daºcovici7, ale lui
Georges Demorgnay8 ori Voyslav M. Radovanovici9 etc.
Perioada post-Rãzboi Rece ºi dispariþia liniilor de diviziune
impuse pânã atunci de confruntarea ideologicã, politicã, economicã
ºi militarã ce a dominat sistemul relaþiilor internaþionale în anii
postbelici a deschis o nouã erã în viziunea analiºtilor ºi cercetãtorilor de specialitate asupra acestui areal ºi asupra evoluþiilor
ce îi sunt circumscrise.
Dincolo de aceºti factori pozitivi care au sporit potenþialitatea
unei tratãri globale, de ansamblu, a regiunii ºi a problematicii
circumscrise acesteia, evoluþiile conflictuale înregistrate în acest
areal ºi noile linii de sciziune pe cale sã se constituie în spaþiul
geopolitic în discuþie au favorizat, în conformitate ºi cu reacþia
comunitãþii internaþionale la crizele ce s-au succedat în Balcani,
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Caucaz ori în Transnistria, dezvoltarea unei expertize punctuale
ºi, de cele mai multe ori, concentrate pe rãspunsuri limitate la
sfidãrile ce s-au impus atenþiei actorilor locali ºi internaþionali
implicaþi în gestionarea evoluþiilor mediului de securitate regional. O a doua linie de fracturã pe cale sã se instituþionalizeze
este aceea operatã de cãtre specialiºti între þãrile aparþinând
spaþiului pontic divizate în state foste comuniste ºi ex-sovietice,
categorii mari de studiu ce implicã abordãri ºi viziuni sistemice
diferite asupra evoluþiilor lor politice, economice, sociale, militare
ºi de altã naturã. Lor li se adaugã state aparþinând direct spaþiului
pontic, precum Turcia, ori incluse în Regiunea Extinsã a Mãrii
Negre de pildã Grecia, þãri care nu au cunoscut experienþa
comunistã ºi care se constituie în cazuri particulare prin raporturile pe care le au cu principalele organisme internaþionale
de securitate implicate în managementul crizelor ºi focarelor
conflictuale din acest areal – NATO ºi UE –, precum ºi prin
contribuþia pe care sunt chemate sã o aibã, din aceastã perspectivã, în cadrul eforturilor de structurare ºi consolidare a
securitãþii regionale. În acest context, modalitãþile de tratare
ale acestui areal ºi problemele sale de securitate ce se manifestã
în mediul de specialitate sunt variate ºi conferã acestuia o
geografie, dimensiuni geopolitice ºi de analizã de securitate
diferite în funcþie de unghiul de analizã ºi obiectul de interes al
studiilor dezvoltate. Alãturi de o abordare unitarã a acestei
regiuni, cu delimitãri ºi determinãri specifice, se manifestã, cel
puþin pentru primul deceniu post-Rãzboi Rece, o alta fragmentatã
ºi fragmentarã ce atribuie diferitelor sale componente valori ºi
subordonãri exterioare acestui areal.
Studiile ºi analizele dezvoltate în perioada post-Rãzboiului Rece
de cãtre instituþii prestigioase de specialitate susþin aserþiunea
unui rãspuns imediat ºi determinat în fundamentarea ºi ar-
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gumentarea unor dispoziþii ale factorului de decizie politic,
precum ºi al coexistenþei celor douã viziuni diametral opuse
asupra regiunii ºi componentelor sale. Un exemplu în acest sens
poate sã îl constituie regiunea Balcanilor, care s-a impus atenþiei
comunitãþii internaþionale, a Uniunii Europene ºi NATO în
special, date fiind implicaþiile instabilitãþii dezvoltate în acest
areal pentru securitatea europeanã ºi internaþionalã. Urmãrind
ºi rãspunzând acestei preocupãri pentru arealul invocat, Institutul
de Studii de Securitate al Uniunii Europene a dezvoltat, în
consecinþã, o serie de analize concepute a oferi factorilor de
decizie politicã europeni o expertizã centratã pe problemele
punctuale care se ridicau în faþa lor, expertizã destinatã a
documenta ºi fundamenta pentru decizia acestora în gestionarea
focarului de crizã balcanic.10 Un alt exemplu, care împinge mult
mai departe specializarea, este cel al Conflict Studies Research
Centre (Sandhurst, UK) care a dezvoltat serii de studii paralele
pe spaþiile balcanic, central-est european ºi ex-sovietic.11
În paralel cu aceastã expertizã specializatã, în instituþiile de
cercetare s-au conceput ºi unele dintre studiile recente asupra
evoluþiilor înregistrate la nivel global în regiunea Mãrii Negre
ºi asupra valorii de referinþã geopoliticã ºi geostrategicã a acestui
areal în contextul securitãþii europene ºi euroatlantice.12
Alãturi de evoluþiile prezentate mai sus, existã ºi o a doua
direcþie care se manifestã prin apariþia unor studii de sintezã ºi
a unor analize globale ce vizeazã pãrþi sau ansamblul Regiunii
Extinse a Mãrii Negre. Lucrãri precum cele ale Barbarei Jelavich13 ori Misha Glenny14 pentru spaþiul balcanic sunt reprezentative pentru aceastã viziune. Printre lucrãrile care pot fi
citate în acest context pentru spaþiul caucazian se numãrã ºi
acelea ale lui F. Longuet-Marx15, Wilhelm G. Lerch16 sau Michael
Mesbahi17.
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Acestora li se adaugã, începând cu ultimul deceniu al secolului
XX, studii care îºi propun analiza unor problematici generale
circumscrise spaþiului extins al Mãrii Negre, tendinþã care se
amplificã în condiþiile mutaþiilor survenite în sistemul relaþiilor
internaþionale dupã septembrie 2001. Temele principale ale
acestui nou demers prospectiv vizând Regiunea Extinsã a Mãrii
Negre în ansamblul sãu sunt mediul de securitate regional, riscurile ºi ameninþãrile la adresa acestuia, dezvoltarea cooperãrii ºi
colaborãrii regionale ºi subregionale, procesele de reformã
cunoscute de statele ex-comuniste în vederea atingerii obiectivelor edificãrii unui regim politic democratic ºi al unei economii
viabile de piaþã. Printre aceste lucrãri se numãrã ºi cele ale lui
Terry D. Adams, Michael Emerson, Laurence David ºi Marius
Vahl18, Tunc Aybak19, Andrew Cottey20, Renata Dwan21, Sarah
Hobson 22, Oleksandr Pavliuk, Ivanna Klympush-Tsintsadze23,
Charles Sebe24, ori seria Black Sea Regional Profile a Institutului
pentru Studii Internaþionale ºi de Securitate din Sofia25.
III. La finele acestei treceri în revistã a bibliografiei de
specialitate consacrate Regiunii Extinse a Mãrii Negre ºi
diferitelor aspecte ale devenirii sale istorice putem afirma cã,
dincolo de varietatea evidentã ºi de direcþiile, câteodatã divergente, de analizã pe care le îmbracã demersurile vizând
înþelegerea, explicitarea ºi analizarea acestui areal, existã o
convergenþã de poziþii în ceea ce priveºte recunoaºterea existenþei sale ºi a importanþei pe care o deþine în contextul general-european. Posibilele definiþii actuale, precum ºi determinãrile
care îi sunt atribuite sunt sintetizate în câteva lucrãri deja citate,
lucrãri care fundamenteazã demersul nostru analitic vizând
stabilirea unor coordonate definitorii ºi a determinãrilor circumscrise acestui concept. Avem în vedere lucrãrile coordonate
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de cãtre Graeme P. Herd ºi Fotios Mostakis26, precum ºi aceea a
Annei Aldis27, premergând ºi anunþând interesul sporit pentru
zonã exprimat prin conceptualizarea la care vor proceda Ronald
Asmus, Bruce P. Jackson28 ºi Mustafa Aydin29.
Pentru Herd ºi Mostakis, regiunea Mãrii Negre cuprinde
statele direct limitrofe acesteia – Ucraina, Federaþia Rusã,
Georgia, Turcia, Bulgaria ºi România. Lor li se adaugã state
precum Armenia, Azerbaidjan, Moldova ºi Grecia care, deºi nu
aparþin direct arealului, sunt legate de acesta prin „istorie, soluþionarea conflictelor îngheþate ºi trecutul comun sovietic”30.
Regiunea este conceputã ca o parte a unui ansamblu mai larg,
statele regiunii interacþionând atât între ele ca parte a arealului
pontic, cât ºi cu diferitele componente ale ansamblurilor geopolitice la care sunt parte CSI, pentru statele ex-sovietice, UE
ºi NATO pentru Grecia, NATO pentru Turcia etc. Mai mult decât
atât, chiar dacã nu sunt incluse direct, indirect, prin maniera de
tratare ºi prin construcþia obiectului de studiu, regiuni precum
cea caucazianã sunt considerate a fi parte a ansamblului geopolitic
pontic.31 În acest context, Regiunea Extinsã a Mãrii Negre
conservã pe de o parte linii de fracturã ºi divizãri evidente pe
modelul de analizã consacrat în timpul Rãzboiului Rece. Pe de
altã parte, modul în care este conceput spaþiul pontic indicã clar
emergenþa unei tratãri unitare a regiunii ca ºi componentã distinctã a sistemului de securitate continental cu o dublã funcþionalitate de pod, legãturã a Europei cu spaþiile central-asiatic
ºi cel al Orientului Mijlociu, precum ºi de gatekeeper al identitãþii
europene.32
Principalele caracteristici ale mediului de securitate circumscris acestui areal sunt fluiditatea ºi impredictibilitatea
evoluþiilor sale, instabilitatea sistemicã care afecteazã o parte
dintre statele regiunii (cu referire specialã la cele aparþinând
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spaþiului ex-sovietic), impactul pe care factorii de risc caracteristici acestei zone îl au asupra securitãþii europene în
ansamblul sãu. Inventarul riscurilor ºi ameninþãrilor regionale
cuprinde ca principale componente: conflictele îngheþate, instabilitatea sistemicã la nivelul statelor ex-comuniste din regiune
aflate în plin proces de edificare a unor structuri politice
democratice ºi a unei economii de piaþã viabile cu toate riscurile
derivate din acest proces – ºomaj, criminalitate organizatã intraºi transfrontalierã, slãbiciunea societãþii civile, proliferarea
orizontalã a tehnologiilor legate de producþia de arme de distrugere în masã, migraþia ilegalã, fenomenul „statelor slabe” etc.33
Lor li se adaugã o serie de factori de risc clasici, precum aceia ai
minoritãþilor etnice, religioase ºi politice ºi a acþiunii lor
disolutive la adresa statelor naþionale ori acela al conflictelor
interstatale.34
Atât rolul actorilor internaþionali implicaþi în gestionarea
mediului de securitate regional, precum OSCE ori ONU, cât ºi
impactul pe care procesele de extindere a UE ºi NATO îl deþin
în atenuarea ºi eliminarea unora din factorii de risc la adresa
acestuia reprezintã un alt punct de interes pentru autorii studiului
în discuþie. Din acest punct de vedere întãrirea prezenþei NATO
în regiune prin admiterea României ºi Bulgariei, precum ºi
perspectiva începerii negocierilor de aderare ale Turciei la UE
sunt considerate a influenþa pozitiv evoluþia mediului de securitate
pontic. Organismele de cooperare regionalã edificate în regiune,
asemenea BSEC (Black Sea Economic Co-operation), sunt considerate a fi lipsite de substanþã ºi puþin eficiente faþã de nevoile
de securitate din zonã.35 Rolul puterilor din acest spaþiu constituie
un alt punct de interes, în acest context fiind subliniatã, printre
altele, influenþa negativã pe care relativa slãbiciune a Rusiei, ca
actor regional ºi european major, o are asupra evoluþiilor mediului
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de securitate din regiune, îndeosebi în ceea ce priveºte statele
aparþinând spaþiului ex-sovietic.36
Principala concluzie care rezultã din demersul în discuþie este
aceea a coerenþei ansamblului geopolitic pontic, a specificitãþii
ºi, totodatã, importanþei riscurilor ºi ameninþãrilor circumscrise
acestuia pentru mediul de securitate continental. În acest context, evidenþiindu-se, pe de o parte, relativa lipsã de interes faþã
de areal, ce a dominat la nivelul structurilor europene în ultimul
deceniu al secolului XX, se subliniazã pe de altã parte necesitatea
implicãrii active a Uniunii Europene, a NATO ºi a altor actori ai
scenei internaþionale în gestionarea problemelor de securitate
manifeste în Regiunea Extinsã a Mãrii Negre, evoluþii care
influenþeazã de o manierã semnificativã stabilitatea ºi coerenþa
mediului de securitate general-european.
Culegerea de studii coordonatã de cãtre Anne Aldis37 duce ºi
mai departe discuþia asupra Regiunii Extinse a Mãrii Negre ºi a
determinãrilor asociate acesteia din diverse puncte de vedere,
fie ele economice, politice, sociale, militare ori de securitate.
Arealul pontic poate avea delimitãri geografice variabile în funcþie
de punctul de vedere ºi de criteriile de analizã ce i se aplicã.
Analiza pe care dr. Oleg Serebrian o întreprinde în acest sens
este revelatoare.38 Regiune marginalã ºi lipsitã de cea mai mare
parte a atributelor unui ansamblu geopolitic autonom în timpul
Rãzboiului Rece, Marea Neagrã îºi regãseºte potenþialul
geostrategic ºi geopolitic odatã cu disoluþia URSS ºi cu prãbuºirea
regimurilor comuniste est-europene. Aceste evenimente cumulate au avut drept consecinþã o modificare majorã a echilibrului
regional ºi continental, Rusia înregistrând o pierdere evidentã
a ponderii în ecuaþia de securitate europeanã ºi chiar ponticã, cu
o afirmare temporarã a Turciei ca putere regionalã, precum ºi cu
emergenþa unor noi actori statali. Regiunea Mãrii Negre în noua
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sa configuraþie include atât statele direct limitrofe, cât ºi pe acelea
aparþinând subansamblurilor geopolitice constituite de regiunile
balcanicã ºi caucazianã. Interdependenþa dintre bazinele pontic
ºi caspic este ºi ea una dintre coordonatele definitorii ale
tabloului. Factorii regionali de putere importanþi în context sunt
Federaþia Rusã, Ucraina ºi Turcia. Contribuþiile dr. Julia
Grigorieva ºi C.W. Blandy insistã asupra factorilor de instabilitate
din regiune incluzând în arealul extins pontic, prin analiza
situaþiilor conflictuale ºi a posibilelor cãi de soluþionare a
acestora, atât regiunea Balcanilor, cât ºi cea caucazianã.39 În acest
context, un rol central în analizele celor doi îl deþine chestiunea
conflictelor îngheþate ºi rolul pe care-l joacã aceste focare de
instabilitate în economia mediului de securitate regional ºi
general-european.
Dincolo de contribuþiile citate, un rol important în conturarea
conceptualã ºi delimitarea geograficã, geopoliticã ºi geostrategicã
a regiunii Mãrii Negre revine ºi altor studii incluse în volum,
cum sunt cele aparþinând lui Stuart Hensel, Liviu Mureºan,
Giovanni Ercolani, C. W. Blandy ºi Yury Temirov.40 Regiunea
Extinsã a Mãrii Negre se contureazã ca o unitate geopoliticã ºi
geostrategicã distinctã, cu un rol bine definit în „concertul”
strategic continental. Evoluþiile înregistrate la nivelul acesteia
sunt în consonanþã cu schimbãrile similare din spaþii geopolitice
adiacente, precum cel european ori caspic, iar factorii de risc
activi la nivelul mediului de securitate regional, cât ºi posibilele
evoluþii negative ale acestuia sunt de naturã sã afecteze substanþial
securitatea europeanã. În acest context, prezenþa unor actori
internaþionali precum NATO ori UE este nu numai dezirabilã,
dar ºi necesarã, iar spaþiul în discuþie tinde sã ocupe un rol din
ce în ce mai important în economia asigurãrii propriei securitãþi
a acestora. Mai mult decât atât, stringenþa unor chestiuni precum
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aceea a resurselor energetice impune cu ºi mai mare tãrie arealul
pontic ca singurã rutã alternativã de tranzit a resurselor energetice caspice ºi central-asiatice cãtre continentul european, evitându-se în acest fel dependenþa de o singurã sursã energeticã –
în acest caz Federaþia Rusã.
În concluzie, putem afirma cã demersul coordonat de cãtre
Anne Aldis ne oferã imaginea unei Regiuni Extinse a Mãrii Negre
pe deplin conturatã, care include un larg spaþiu dincolo de
frontierele sale geografice propriu-zise. Interfaþã între spaþiul
european ºi cel central-asiatic ºi al Orientului Mijlociu, arealul
pontic reprezintã o provocare pentru UE ºi NATO, chemate sã
se implice ferm în gestionarea mediului de securitate regional
ºi în contracararea factorilor de risc convenþionali ºi neconvenþionali ce se manifestã la nivelul sãu.
Perioada de timp care desparte aceste douã prime studii
analizate mai sus de celelalte douã ce definesc ca atare conceptul
de Regiune Extinsã a Mãrii Negre în accepþiunea sa actualã este
una marcatã de studii punctuale investigând aspecte distincte
ale arealului ºi problematicii circumscrise acestuia. În aceastã
categorie putem cita studii precum cele ale lui Thomas Valasek41,
Nicholas Dima42 ori Alexander Goncharenko43.
Readucerea în dezbaterea publicã a Regiunii Extinse a Mãrii
Negre se produce la nivelul anului 2004 prin articolul cercetãtorilor americani Ronald D. Asmus ºi Bruce P. Jackson.44
Principala justificare pe care autorii o oferã pentru interesul
regãsit pentru aceastã regiune rezidã în schimbãrile dramatice
pe care le suferã mediul de securitate internaþional dupã 11 septembrie 2001 cu întreaga lor pleiadã de reconsiderãri de prioritãþi
în ierarhia riscurilor de securitate ºi reaºezãri de rol ºi importanþã în harta geopoliticã ºi geostrategicã a lumii. Lor li se adaugã
evoluþiile înregistrate în procesele de lãrgire a NATO ºi UE
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care aduc aceste douã organisme internaþionale de securitate în
vecinãtatea acestui areal. Completeazã tabloul considerente ce
þin de resursele regionale, îndeosebi de cele energetice, vitale
în asigurarea securitãþii europene.
Delimitãrile la care procedeazã autorii în conturarea Regiunii
Extinse a Mãrii Negre þin seama de considerente geopolitice,
geostrategice ºi istorice. Regiunea include, alãturi de statele
limitrofe bazinului pontic, regiunile Balcanilor ºi Caucazului.
Argumentele pentru acest decupaj sunt multiple, mergând de la
istoria comunã, pânã la convergenþa de interese a actorilor
regionali. Instabilitatea sistemicã asociatã proceselor de reconstrucþie societalã în statele ex-sovietice ºi ex-comuniste ale regiunii, focarele de conflict deschis ori „îngheþat” existente,
factorii de risc neconvenþionali adiacenþi acestor evoluþii, precum
contrabanda, traficul de arme ºi droguri, migraþia ilegalã, criminalitatea organizatã transfrontalierã etc., sunt principalele
caracteristici ale unui mediu de securitate instabil. Afectând nu
numai securitatea regionalã, dar ºi pe cea general-continentalã,
factorii de risc în discuþie sunt utilizaþi în argumentarea ºi
structurarea ideii necesitãþii includerii pe harta europeanã de
securitate a REMN ºi de implicare a Uniunii Europene ºi NATO
în gestionarea problemelor de securitate circumscrise acestui
areal. Invocând exemplul Balcanilor ºi al proceselor de stabilizare
a regiunii încununate de succes, se pledeazã pentru necesitatea
repetãrii unei astfel de experienþe în arealul extins al Mãrii
Negre, subliniindu-se rolul instituþiilor internaþionale mai sus-citate în promovarea ºi susþinerea proceselor de edificare a unor
regimuri politice democratice, a unor economii de piaþã viabile,
a unor relaþii intra- ºi interstatale bazate pe cooperare ºi colaborare.
Mai mult decât atât, REMN este nu doar o frontierã, o zonã-tampon la frontierele estice ale Uniunii Europene ºi NATO, dar ºi
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un areal de legãturã esenþial în conectarea spaþiului european cu
regiunile caspicã, central-asiaticã ºi a Marelui Orient Mijlociu.
Reuºita eforturilor de stabilizare ºi democratizare a regiunii,
implicarea activã a UE ºi NATO în gestionarea securitãþii regiunii
sunt concepute ca instrumente esenþiale de asigurare a unui
mediu de securitate european coerent ºi viabil, de dezvoltare a
unor legãturi stabile ºi de influenþare în sens pozitiv a evoluþiilor
din regiunea Marelui Orient Mijlociu. Totodatã, acest demers
este de naturã sã asigure conectarea sigurã ºi dezvoltarea unor
cãi de comerþ ºi transport existente încã din Antichitate, asemenea Drumului Mãtãsii, precum ºi accesul facil la resursele
energetice caspice ºi central-asiatice cruciale în economia securitãþii energetice europene.
Paleta demersurilor preconizate pentru dezvoltarea unei
veritabile politici pontice la nivelul UE ºi NATO include, pe lângã
încurajarea ºi dezvoltarea aranjamentelor ºi acordurilor de
cooperare regionalã existente, ºi transplantarea unora dintre
instrumentele deja probate ºi care ºi-au dovedit eficienþa în
stabilizarea ºi democratizarea unor regiuni precum cea est-europeanã ºi a Balcanilor. Sunt avute în vedere: noua politicã de
vecinãtate europeanã, parteneriatul pentru pace, precum ºi
structuri de cooperare ºi colaborare regionalã edificate în Balcani
– Pactul de Stabilitate. Implicarea activã a acestor organizaþii de
securitate internaþionale este conceputã, totodatã, ca un mijloc
de încurajare a proceselor de democratizare ºi edificare a unei
economii de piaþã funcþionale în Rusia ºi de potenþare a acesteia
în direcþia unei modificãri de substanþã în politica sa externã, în
sensul revenirii la vechiul sãu instrument geopolitic al „jocului
de sumã zero”.
Concomitent cu acest demers, sub egida Institutului de Studii
de Securitate al Uniunii Europene era publicat, în iunie 2004,
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studiul profesorului Mustafa Aydin.45 Decupajul teritorial pe care
acesta îl opereazã, precum ºi motivaþiile pentru o reconsiderare
a rolului REMN sunt, în mare mãsurã, aceleaºi ca ºi în cazul
articolului lui Asmus ºi Jackson. Ceea ce diferã este unghiul de
analizã care nu este unul euroatlantic, ci european, analiza lui
Aydin structurându-se în jurul procesului de extindere a Uniunii
Europene. În context, trebuie sã subliniem cã nu existã o diferenþã în identificarea ºi analizarea factorilor de risc la adresa
securitãþii regionale, precum ºi a impactului pe care aceºtia îl au
nu numai la nivelul arealului în discuþie, ci ºi în plan general-european. Ca o diferenþã faþã de studiul precedent analizat se cuvine
sã menþionãm ºi locul deosebit pe care îl ocupã în economia
demersului lui Aydin organizaþiile ºi aranjamentele de cooperare
regionalã existente în zonã, precum ºi importanþa pe care o are
pentru UE implicarea sa în gestionarea mediului de securitate
regional, în buna derulare a proceselor de transformare societalã
în sensul democratizãrii ºi edificãrii unor relaþii de bunã vecinãtate în curs în REMN. În concluzie, putem afirma cã urmând
o cale diferitã de analizã faþã de studiul lui Asmus ºi Jackson,
Mustafa Aydin reuºeºte sã ajungã la o imagine similarã a REMN
atât în determinãrile sale geopolitice, geostrategice ori istorice,
cât ºi în identificarea riscurilor ºi ameninþãrilor existente la
adresa securitãþii regionale ºi în trasarea cãilor de acþiune pentru
combaterea ºi contracararea acestora. Justificând, pe de o parte,
atribuirea paternitãþii conceptului cu acelaºi titlu ca ºi cercetãtorii
americani, analiza lui Aydin argumenteazã, pe de altã parte, prin
înseºi diferenþele subliniate în procesul analitic derulat, precum
ºi prin concluziile comune cu ale demersului mai sus-citat
necesitatea ºi justeþea conceptului, cât ºi existenþa ca unitate
geopoliticã ºi geostrategicã a REMN.
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Ulterior acestei deschideri, lucrãrile având drept obiect REMN
ºi diferitele componente ale tabloului de securitate, economic,
politic, militar pe care îl constituie, asupra locului ºi rolului pe
care îl ocupã în ansamblul geopolitic ºi geostrategic european au
cunoscut o creºtere semnificativã. Punctuale ori generale, aceste
lucrãri rãspund unei nevoi reale de expertizã asupra spaþiului
rezultând din evoluþiile înregistrate la nivelul ei ºi din conexiunile
acestui areal cu regiuni de interes precum Marele Orient Mijlociu ori arealele caspic ºi central-asiatic, nevoie cu atât mai acutã
în contextul general al operaþiilor din Afganistan ºi Irak ale
coaliþiei internaþionale antiteroriste. Ilustrative pentru aceastã
direcþie sunt studii precum cel coordonat de cãtre Oleksandr
Pavliuk ºi Ivanna Klympush-Tsintsadze 46, culegerea de studii
publicatã în douã volume de cãtre Colegiul de Apãrare NATO în
decembrie 200547 ori cea editatã în 2006 de Central Asia-Caucasus
Institute & Silk Road Studies Program48. Producþia editorialã
invocatã, atât contribuþiile citate, cât ºi celelalte care completeazã
tabloul bibliografiei ultimilor ani pe acest subiect, aduce noi
precizãri ºi dimensiuni conceptului de Regiune Extinsã a Mãrii
Negre, determinãrilor ºi dimensiunilor sale definitorii. Nu putem
spune însã cã asistãm la o redefinire semnificativã faþã de
demersurile deja analizate aparþinând lui Asmus ºi Jackson,
respectiv Aydin.

IV. Regiunea Extinsã a Mãrii Negre este fãrã îndoialã o
realitate a hãrþii geopolitice europene. Punct de confluenþã, de
dialog ºi de schimburi economice, culturale etc., Regiunea Extinsã
a Mãrii Negre este, totodatã, ºi un spaþiu de confruntare. Bibliografia existentã dedicatã regiunii contribuie la conturarea
imaginii unui complex regional de securitate în sensul dat de
Barry Buzan49. Pe de altã parte însã, cu toate demersurile mai
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vechi sau mai noi din partea unor state printre care ºi România,
în sensul definirii unei linii de acþiune politice distincte privind
REMN, nu credem cã putem vorbi despre existenþa, la nivelul
populaþiilor statelor riverane, a unei identitãþi comune referitoare
la apartenenþa la aceastã regiune. Tradiþia, caracterul de zonã de
contact între spaþii cu determinãri geopolitice, culturale ºi economice diferite contribuie la aceasta. Rezultatele dezamãgitoare
ale unor iniþiative regionale precum BSEC, caracterul ºi
implicarea limitate, caracteristice altora precum BLACKSEAFOR
(Black Sea Force) ori Black Sea Harmony, susþin aceastã
aserþiune. Membre ale unor spaþii economice, politice, societale
ºi culturale diferite, aspirând la integrarea în organisme economice, politice ºi de securitate diverse ori membre ale unor
astfel de organizaþii, statele REMN mai au un drum lung de
parcurs pânã la constituirea ºi dezvoltarea unei identitãþi comune.
Dincolo de aceste consideraþii, aºa cum rezultã din studiile ºi
analizele invocate, conceptul de REMN este unul cu o geometrie
variabilã ºi cu multiple referenþiale. Nu existã o definiþie unanim
invocatã ºi nu existã nici mãcar un areal geografic stabil ºi strict
delimitat la care sã se facã apel. Urmând exemplul altor concepte
vehiculate în literatura de specialitate contemporanã precum
Marele Orient Mijlociu, REMN are o geometrie variabilã ce se
ajusteazã în funcþie de nevoile celor ce o utilizeazã în analizele
ºi studiile dezvoltate. Existã însã un maxim ºi un minim a ceea
ce poate constitui arie geograficã acoperitã de acest concept.
Configuraþia minimalã este datã de circumferinþa în termeni
geografici a Mãrii Negre ºi cuprinde strict statele riverane acesteia. O astfel de interpretare este prezentã în analizele asupra
cooperãrii militare în regiunea Mãrii Negre ºi instrumentelor
militare create în acest scop – BLACKSEAFOR ºi Black Sea
Harmony.50 Configuraþia maximalã include regiuni precum Balcanii
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de Vest, Caucaz ori Marea Caspicã. Variabilã ca întindere, aceasta
suferã modificãri în funcþie de obiectul de interes al demersului
ce analizeazã ºi descrie regiunea. Studii asupra unor probleme
precum aceea a resurselor energetice ori, mai precis, a necesitãþii
pentru continentul european de identificare ºi dezvoltare a unor
alternative la resursele energetice ruseºti opereazã cu conceptul
de Regiune Extinsã a Mãrii Negre, concept ce include, în context,
un vast areal geografic întins de la Marea Caspicã la Balcani51. La
fel este cazul în ceea ce priveºte studiul problemelor de securitate
ale zonei, de la dezechilibrele geopolitice ºi geostrategice
provocate de dispariþia URSS ºi emergenþa unor noi state, republici ex-sovietice, pânã la conflictele ce au marcat evoluþia lor
internã ºi internaþionalã în epoca post-Rãzboi Rece.52
Principalele referenþiale pe care le putem identifica în cadrul
studiilor care dezvoltã ºi utilizeazã conceptul de REMN sunt cele
energetice, de securitate, de protecþia mediului, de tranziþie postcomunistã ºi dezvoltare a unor regimuri politice democratice ºi
economii de piaþã viabile. Aceste categorii au conþinuturi variate,
cele mai importante, din punctul de vedere al literaturii de
specialitate ce le investigheazã, fiind cele aparþinând domeniilor
securitãþii regionale ºi resurselor energetice. Avem în vedere
subiecte printre care: conflictele îngheþate, riscurile convenþionale de securitate (conflicte interstatale, factori de risc religioºi, economici, politici, etnici), precum ºi aºa-numitele noi
riscuri ori riscuri neconvenþionale de securitate (fenomenul
„statelor slabe”, contrabanda, corupþia instituþionalã, crima
organizatã, traficul de droguri, de arme ºi substanþe periculoase,
migraþia ilegalã). Terorismul ºi ofensiva coaliþiei internaþionale
antiteroriste din Afganistan ºi Irak, noul rol geopolitic ºi geostrategic pe care îl capãtã în acest context Regiunea Extinsã a
Mãrii Negre vin sã întregeascã acest tablou.
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CORIDOARELE ENERGETICE ÎN
REGIUNEA EXTINSÃ A MÃRII NEGRE
– TENDINÞE ªI MIZE STRATEGICE

L

umea contemporanã, în ansamblul ei, este dependentã
de existenþa resurselor energetice, dintre acestea
petrolul ºi gazele fiind de maximã importanþã. Pânã la
eventuala descoperire a unor resurse alternative, presiunea pe
care statele consumatoare o creeazã asupra celor producãtoare
este una semnificativã ºi ea tinde sã creascã în viitorul apropiat.
Statele consumatoare au o stare de vulnerabilitate faþã de cele
producãtoare, dar între cele douã categorii existã o anumitã
interdependenþã.
Desigur, aceste bogãþii naturale sunt dispersate în multe zone
ale globului, cele mai cunoscute fiind Orientul Mijlociu, RusiaCSI, Africa de Nord ºi America Latinã. Conform previziunilor
Agenþiei Internaþionale a Energiei, în anul 2030 va exista o cerere
de energie cu 50% mai mare decât actualmente. Petrolul, gazele
ºi cãrbunele vor avea o pondere de circa 80% din totalul consumului energetic mondial.1 Agenþia Internaþionalã a Energiei a
apreciat cã în 2015 cererea mondialã de energie va spori cu o
treime, adicã cu 240 milioane barili pe zi. Cererea globalã de
petrol ar putea creºte cu 32% în 2015, ajungând la 93 milioane
barili pe zi. Cererea de gaz va spori ºi ea cu 45%.2
Zona Caucazului ºi a Mãrii Negre prezintã o importanþã
strategicã ºi economicã deosebitã, fiind vorba atât de o regiune
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producãtoare de hidrocarburi, cât ºi de o zonã de transport al
acestora. Studii bine documentate aratã cã în viitor va spori
consumul acestor resurse, pe fondul existenþei marilor poli de
putere, state industriale avansate. Complexul de securitate format
de statele din Regiunea Extinsã a Mãrii Negre (REMN) va fi
remodelat pe termen mediu ºi lung ºi de aspectele energetice.
Þinând seama de dispersarea resurselor în lume ºi de existenþa
unor zone turbulente (Orientul Mijlociu, Africa de Nord), se anticipeazã o creºtere a interesului marilor puteri ºi a celor regionale pentru zona lãrgitã a Mãrii Negre. Chiar dacã se vor face
progrese vizibile în folosirea energiilor alternative, dependenþa
marilor consumatori de petrol ºi de gaze naturale va rãmâne una
realã. Estimãri credibile aratã cã petrolul ºi gazele vor acoperi,
la orizontul anului 2020, 37,9%, respectiv 28,5% din cererea mondialã de energie.3
Dupã cum se ºtie, zona extinsã a Mãrii Negre este locul de
trecere a hidrocarburilor din Rusia, Asia Centralã ºi Caucaz cãtre
Europa. În ordinea importanþei lor, statele care posedã strategii
regionale cu dimensiune energeticã au în vedere, în primul rând,
marii producãtori de gaze ºi petrol – Rusia, Kazahstanul,
Azerbaidjanul, Turkmenistanul, dar ºi Iranul. În viitor, SUA, UE,
China, Japonia, dar ºi India, Rusia vor concura pe piaþa mondialã
a energiei spre a avea un acces cât mai larg ºi mai avantajos din
punct de vedere financiar la hidrocarburi.

Conductele principale
Conducta Burgas-Alexandropolis a apãrut ca un proiect
energetic în 1991, exact în perioada în care URSS se afla în curs
de destrãmare. Conducta va conecta Bulgaria, Grecia ºi Rusia ºi
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va avea o lungime de 285 de kilometri. Costul total al proiectului
se ridicã la aproximativ 800-900 de milioane de dolari, iar
capacitatea de transport va fi de circa 800 000 de barili pe zi.
Iniþial, cantitatea pompatã va fi de 35 de milioane tone de petrol
anual, urmând a se ajunge la 50 de milioane tone.4 Se estimeazã
cã va fi gata la orizontul anului 2011, asigurând conectarea Asiei
Centrale cu bazinul Mãrii Egee (spaþiul lãrgit al Mediteranei).
Finanþarea se realizeazã doar din fonduri private. Preºedintele
rus V. Putin a declarat cã proiectul Burgas-Alexandropolis este o
prioritate pentru sectorul energetic al Rusiei ºi pentru consumatorii europeni ai hidrocarburilor din spaþiul Rusiei.5
Proiectul a beneficiat de un lobby intens din partea Bulgariei ºi
Greciei pe lângã statele membre ale UE, fiind vorba de o conductã
care tranziteazã teritoriile a douã state membre ale Uniunii.
Petrolul din Azerbaidjan ºi cel din Kazahstan va aproviziona
aceastã conductã, el plecând din portul Novorossiisk ºi ajungând
pe coasta Mãrii Egee. Rusia va evita în acest fel tranzitul prin
Ucraina ºi Belarus, state care au devenit mai greu de controlat
din punct de vedere politic, ºi de asemenea prin Strâmtori, acolo
unde Ankara se opune de regulã sporirii cantitãþilor tranzitate.6
Aºa cum subliniazã analiºtii economici, traseele cele mai probabile
sunt Burgas-Alexandropolis ºi Burgas-Bitola-Vlore, proiectul fiind
susþinut cu putere de Rusia, Germania, Grecia ºi Bulgaria.7 În
orice caz, Rusia va controla 51% dintre acþiunile consorþiului
multinaþional ce va construi conducta, prin companiile Trasneft
(33,4 % din acþiunile alocate Rusiei), Rosneft (33,3%) ºi GazpromNeft (33,3%). Transneft deþine monopolul conductelor petroliere
în Rusia, iar directorul acesteia a anunþat încã din aprilie 2006
cã susþine ferm proiectul. 75% din companie este controlatã de
cãtre statul rus, dar, comparatã cu Gazprom, are o minimã independenþã decizionalã faþã de cercurile de putere de la Kremlin.

109

OCCASIONAL PAPERS, 6th year, 2007, No. 10

În ultima perioadã se vorbeºte insistent de posibilitatea atragerii unor noi parteneri precum Chevron Texaco, din SUA, ºi
KazMunaigazk, din Kazahstan, pentru construirea ºi exploatarea
acestei infrastructuri. Rusia pare sã preseze companiile implicate
în gestionarea conductei CPC (Caspian Pipeline Consortium) sã
suporte o parte din costurile conductei Burgas-Alexandropolis,
sugerându-le, conform unor analize bine documentate, cã este o
condiþie pentru sporirea volumului de hidrocarburi tranzitate
prin CPC, de la circa 27 de milioane de tone anual, în prezent, la
peste 60 de milioane de tone. Aceastã creºtere fusese prevãzutã
acum câþiva ani, dar nu s-a materializat, fapt ce a condus la mari
pierderi pentru cele douã companii petroliere.
Unii analiºti politici privesc foarte critic proiectul BurgasAlexandropolis, evidenþiind faptul cã el va spori dependenþa
statelor membre ale UE de Rusia. Vladimir Socor afirmã chiar
cã Burgas-Alexandropolis ar putea fi „prima conductã controlatã
de Rusia de pe teritoriul UE ºi al NATO”8. În opinia sa, aceasta
nu va servi interesului UE de a diversifica sursele de energie,
deoarece cantitatea de combustibil livrat va depinde finalmente
de voinþa Moscovei. Petrolul va fi adus cu vapoarele din Novorossiisk ºi Tuapse, eventual ºi din porturile Odessa ºi Pyvdeni
de pe coasta ucraineanã.
Rusia a încurajat construirea conductei pentru a evita zona
Strâmtorilor turceºti ºi a bloca eventuale accidente ecologice
sau restricþii impuse de turci. Noua conductã va permite ocolirea
acestor coridoare de trecere foarte aglomerate ºi concurenþa cu
ruta Baku-Tbilisi-Ceyhan. În septembrie 2006, ºefii de stat din
cele trei þãri tranzitate de conductã au semnat un acord politic
spre a grãbi începerea construcþiei acesteia, însã neînþelegerile
apãrute între anumite companii petroliere din Grecia ºi Bulgaria,

110

Regiunea Extins\ a M\rii Negre> concept, evolu]ie, perspective

cu privire la alocarea cotelor de exploatare, au împiedicat acest
lucru. Preºedintele Putin a avertizat cele douã state sã-ºi rezolve
aceste diferende economice, în caz contrar riscând sã-ºi piardã
statutul de þãri tranzitate ºi beneficiile economice aferente
acestuia.9 A fãcut astfel o aluzie la mai vechea propunere a Turciei
adresatã Rusiei de a participa la aprovizionarea unei conducte
între porturile Samsun ºi Ceyhan, ignoratã în favoarea celei care
uneºte Burgas cu Alexandropolis. Pe 15 martie 2007, Putin a
vizitat Grecia, iar unul dintre obiectivele sale a fost chiar
semnarea de cãtre ºefii de stat din þãrile implicate a acordului de
demarare a construcþiei conductei.

Conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan conecteazã Turcia, Azerbaidjan ºi Georgia. Cu cei 1 760 de kilometri, oleoductul este al doilea
ca lungime din lume. În mai 2005 a devenit operaþionalã prima
capacitate de transport. SUA au sprijinit constant construirea
acesteia, ca o metodã de a evita controlul absolut al Rusiei asupra
petrolului caspic. De aceea, s-a spus cã aceastã conductã are o importanþã geopoliticã la fel de mare ca ºi cea economicã propriuzisã.10 Unii analiºti au mers chiar pânã la a afirma cã „Rusia vede
conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan ca fiind o conspiraþie a SUA spre a
o scoate din regiune”11. Liderii statelor implicate în construirea
oleoductului Baku-Tbilisi-Ceyhan s-au reunit pe 13 iulie 2006 la
Istanbul pentru a celebra inaugurarea acestuia. Principalii
investitori sunt British Petroleum, compania petrolierã de stat
din Azerbaidjan (SOCAR), firmele americane Unocal Corp. ºi
Chevron, Statoil din Norvegia, TPAO din Turcia ºi Eni SpA din
Italia. Importanþa strategicã a conductei constã în voinþa de a
ocoli spaþiul controlat geopolitic de Rusia ºi de a oferi un anumit
grad de independenþã Occidentului faþã de resursele ruseºti.
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Oleoductul evitã teritoriul Rusiei, iar insistenþa unor oficiali
americani pentru realizarea proiectului a dus la eticheta de
strategie „antirusã” a acestuia. Existã opt staþii de pompare, iar
petrolul caspic este dirijat cãtre bazinul Mediteranei. Circa 4
miliarde de dolari au fost investite de companiile europene ºi
americane în acest proiect. Portul turcesc Ceyhan este terminalul unei foste conducte (închisã actualmente) care lega Irakul
de Turcia. Prin utilizarea acestui traseu, Turcia vrea sã descarce
traficul maritim de hidrocarburi prin strâmtorile Bosfor ºi
Dardanele, evocând pericolul permanent al unor accidente
ecologice. Se aºteaptã ca volumul transportat zilnic prin conductã
sã fie de 1 milion de barili pe zi.
În plus, din 2007, Kazahstanul ar putea începe sã pompeze 3 milioane tone de petrol anual în Baku-Tbilisi-Ceyhan, conform acordului-cadru din iunie 2006 privind sistemul de tranzitare a petrolului
dinspre Kazahstan cãtre Azerbaidjan. În 2005 s-a vorbit de posibila
creare a unui consorþiu al gazelor între Ucraina, Rusia ºi
Germania. Însã propunerea Kievului de a fi incluse aici ºi
Uzbekistan, Turkmenistan, Kazahstan a fost respinsã ferm de
Moscova. Din acel moment, Kazahstanul a decis sã practice o
politicã de independenþã energeticã atât faþã de Rusia, cât ºi faþã
de Occident.12 Aspectul sensibil din punctul de vedere al securitãþii energetice este dat de faptul cã traseul conductei este
apropiat de unele focare de conflict Kurdistan, Cecenia, Nagorno-Karabah, Abhazia ºi Osetia. De asemenea, nu trebuie neglijat
nici riscul seismic. Momentan, petrolul din Kazahstan va circula
nu pe conductã, ci pe vapoare, iar volumul anual iniþial nu va
depãºi 7 milioane de tone. Abia prin 2010 se poate ajunge la
20 de milioane de tone.
Deoarece compania rusã Transneft a refuzat sã accepte sporirea cantitãþii de petrol din Kazahstan furnizat prin Caspian
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Pipeline Consortium, de teama concurenþei cu petrolul rusesc
la tranzitarea prin Bosfor, Kazahstanul va dirija probabil o mare
parte din petrolul sãu cãtre Baku-Tbilisi-Ceyhan, dupã ce se va
construi o conductã de legãturã cu Baku, de 800 de kilometri.
Atunci, se vor putea exporta 25 de milioane de tone anual în
plus prin BTC. Kazahstanul a atras deja companii de prestigiu
pentru exploatarea zãcãmântului Kashagan, fapt ce va deveni
realitate la orizontul anului 2009.
În 2015, producþia de petrol a Kazahstanului va ajunge probabil
la circa 150 de milioane de tone anual (3,5 milioane de barili pe
zi), fiind disputatã de China, statele din UE, Rusia, Ucraina etc.
Prin comparaþie, în 2005 producþia zilnicã de petrol a fost de 1,2 milioane de barili pe zi. Consorþiul de companii petroliere care a
construit Baku-Tbilisi-Ceyhan a pus la punct un set de mãsuri de
siguranþã foarte riguroase ºi o Joint Pipeline Security Commission, în ideea de a descuraja tentativele de sabotaj sau furt
din partea populaþiilor locale, care nu întotdeauna au acceptat de
bunãvoie exproprierile. Existã ºi un sistem de camere de luat
vederi, dar ºi de pazã armatã regulatã în cele trei state strãbãtute
de conductã. Cu fonduri date de British Petroleum (BP), Georgia
a înfiinþat de curând aºa-numitul Strategic Pipeline Protection
Department (SPPD), compus din peste 700 de persoane.13 Turcia
ºi Azerbaidjan nu au semnat cu BP acorduri suplimentare de
protecþie ºi pazã, bazându-se pe forþele armate naþionale. La
rândul lor, SUA, spre a descuraja potenþialele atacuri teroriste
asupra platformelor de exploatare a hidrocarburilor din Marea
Caspicã, au lansat iniþiativa Caspian Guard, prin care oferã
Azerbaidjanului ºi Kazahstanului echipamente ºi instructaj pentru
activitãþile gãrzii de coastã. La rândul ei, Rusia a propus crearea
Casfor, o organizaþie de securitate prin cooperare a statelor
caspice, proiect respins de actorii importanþi ai regiunii.
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Baku-Tbilisi-Erzurum este o conductã de gaze inauguratã
la finele lui 2006. Acest coridor energetic este deja folosit pentru
transportarea gazului natural ce provine din marele zãcãmânt
offshore al Azerbaidjanului, Shah Deniz. Exploatarea oferã 3,4
milioane de metri cubi de gaz ºi 1 300 de tone de gaz condensat
pe zi. Estimãrile aratã cã în viitorul apropiat se va ajunge la 5,6
milioane de metri cubi ºi 2 500 tone pe zi. Deºi totul era pregãtit
pentru darea în funcþiune a conductei încã din octombrie 2006,
momentul s-a amânat pânã în decembrie acelaºi an. Georgia
primeºte 5% din gazele livrate Turciei (ca taxã de tranzit) ºi are
dreptul sã cumpere alte 5% la un preþ preferenþial (55 de dolari
mia de metri cubi). În aºteptarea livrãrilor de gaz azer, Georgia
a primit asigurãri de la Azerbaidjan cã acest stat poate servi
drept coridor de tranzit pentru gazele iraniene cumpãrate de
georgieni. Însã capacitatea maximã de transport nu poate depãºi
2 mii de metri cubi pe zi, ceea ce reprezintã abia 30% din nevoile
Georgiei.14
În 2007, deschiderea unor noi capacitãþi de exploatare ar putea
ridica producþia la nivelul de 6 milioane de metri cubi pe zi,
respectiv 8,4 miliarde metri cubi anual ºi 2 milioane tone de gaz
condensat. Repartiþia cotelor de gaz între Azerbaidjan, Georgia
ºi Turcia se face conform acordului semnat în decembrie 2006
de cele trei state pe teritoriul cãrora trece conducta respectivã.
În 2001 se semnase un acord prealabil prin care Turcia urma sã
dispunã de 6,6 milioane de metri cubi de gaz pe an, restul
cantitãþii revenind Georgiei ºi Azerbaidjanului.15 Ulterior, Ankara
a acceptat sã cedeze o parte din cota sa celorlalþi parteneri. Pentru
anul 2007, cantitatea totalã de gaz ce va tranzita prin aceastã
conductã va fi de circa 1,1 miliarde de metri cubi. Baku-TbilisiErzurum permite exportul de gaze cãtre sudul Europei, fãrã
controlul Rusiei.
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Baku-Groznîi-Novorossiisk.16 Conducta respectivã a fost
construitã spre a se transporta petrolul din Kazahstan (Tengiz)
cãtre portul rusesc la Marea Neagrã Novorossiisk, cu o capacitate
de încãrcare a petrolului de 180 000 de tone per petrolier. Însã
aceastã conductã trece prin Cecenia, fiind o posibilã þintã a unor
sabotaje ºi atacuri teroriste. Beneficiile aduse de acest coridor
sunt: o capacitate superioarã celei a oleoductului Baku-Supsa (6-7
milioane de tone) ºi construirea unei derivaþii de ocolire a Ceceniei.
S-a realizat ºi racordarea cu noul terminal petrolier caspic de la
Mahachkala. Rusia a urmãrit ºi achiziþionarea CTC (Consorþiul
de Conducte Caspice), spre a controla exportul din regiunea
câmpurilor de exploatare din nordul Kazahstanului ºi a face
conexiunea cu marele terminal petrolier de la Novorossiisk,
Cheskaris, care are o capacitate de aproximativ 40 de milioane
de tone. Rusia a analizat ºi posibilitatea construirii între Suhodolnaia ºi Radionovskaia a unei variante pentru oleoductul SamaraNovorossiisk, spre a evita tranzitarea prin Ucraina. Toate
conductele ce duc la Novorossiisk sau Supsa sunt privite cu iritare
de Turcia, deoarece congestioneazã traficul deja aglomerat prin
Strâmtori.

Baku-Daghestan-Novorossiisk. Construirea unei conducte
între Novorossiisk ºi Ceyhan via Georgia a fost un proiect susþinut
energic de Rusia, mai ales spre a evita traficul prin strâmtorile
Bosfor ºi Dardanele ºi pentru a permite tranzitarea prin Rusia a
petrolului brut azer ºi kazah, dupã lansarea Baku-Tbilisi-Ceyhan.
Din cauza conflictului din Cecenia, ruºii nu au dorit sã construiascã o ramificaþie de conductã prin Caucazul de Nord. În
fapt, existã o concurenþã certã între Baku-Tbilisi-Ceyhan ºi BakuDaghestan-Novorossiisk. Ultima dintre ele este mai riscantã din
punctul de vedere al europenilor, deoarece tranziteazã regiunea
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secesionistã Abhazia. Însã zona Daghestanului cunoaºte ºi ea
revolte ºi miºcãri de gherilã ale separatiºtilor islamici, de aceea
traseul acesta nu este nici el foarte sigur. În ianuarie 2007,
Azerbaidjanul a fãcut un pas major în acþiunea sa de îndepãrtare
politico-economicã de Rusia. Statul caucazian a refuzat sã plãteascã
preþul crescut pentru gaze naturale solicitat de Gazprom (230
de dolari) ºi concomitent a anunþat cã sisteazã furnizarea de petrol
prin conducta Baku-Novorossiisk. Motivul invocat de autoritãþile
de la Baku este acela cã statul are nevoie de rezervele de petrol
pentru a le putea folosi pe post de combustibil pentru centralele
electrice.17 Acestea erau pânã de curând þinute în funcþiune cu
gaz rusesc… Aºadar, Azerbaidjanul, care nu ºi-a dezvoltat de ajuns
infrastructurile de exploatare a gazelor ºi petrolului la cote
suficiente spre a satisface ºi nevoile interne ºi pe cele externe,
este decis sã utilizeze centralele electrice folosind combustibilii
din producþia internã. Exploatarea la randament maxim a rutei
Baku-Tbilisi-Ceyhan ºi a viitoarei Nabucco va rezolva, probabil,
situaþia energeticã a acestei þãri.
Conducta Baku-Tbilisi-Supsa a devenit operaþionalã din
aprilie 1999. Graþie acesteia, Azerbaidjanul a reuºit sã îºi transporte petrolul printr-o zonã care scapã controlului Rusiei,
principalii beneficiari fiind Azerbaidjanul ºi Georgia18. Supsa este
un port georgian la Marea Neagrã.
Conducta Odessa-Brodi are o lungime de 674 de kilometri.
Iniþiativa a aparþinut Ucrainei ºi Poloniei, cu sprijiul SUA, iar
petrolul provenit din Kazahstan ºi Azerbaidjan urma sã fie
transportat astfel cãtre Europa Centralã ºi de Vest. Volumul
tranzitat urma sã fie de 40 de milioane tone anual. Guvernul
ucrainean urmãrea sã obþinã acces la un petrol superior, nea-
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mestecat cu hidrocarburi de mai slabã calitate din Urali, aºa cum
obiºnuia Rusia sã facã. S-a convenit sã se extindã de la Gdansk la
Plok, iar Comisia Europeanã a aprobat un credit pentru studiul
de fezabilitate tehnicã ºi comercialã. În mai 2002 a devenit
operaþionalã prima capacitate de funcþionare a conductei, fiind
vorba de transportarea a 9 milioane de tone, cu perspectiva de a
se ajunge la 14,5 milioane de tone. Petrolul caspic urma sã fie
dus de la noul terminal Pivdenny pânã la confluenþa cu marea
conductã Drujba ºi de acolo cãtre Polonia ºi Europa de Vest.
Societatea ucraineanã Naftohaz Ukrayiny ºi compania subsidiarã
UkrTransNafta urmau sã aibã controlul asupra conductei. Rusia
s-a opus acestui proiect care avantaja Polonia, statele baltice ºi
chiar Germania. Cantitatea de petrol tranzitatã este foarte micã,
ceea ce nemulþumeºte guvernul de la Kiev. Mai rãu, Ucraina nu
dispune de banii necesari spre a asigura un flux substanþial ºi
continuu de petrol caspic prin conductã. De asemenea, nu are
fonduri spre a conecta Odessa-Brodi cu rafinãriile existente.
Rusia a reuºit sã împiedice Kazahstanul sã livreze combustibil
pe acest coridor, prin presiuni diplomatice ºi economice. SUA,
prin vocea secretarului pentru energie Bill Richardson, au sprijinit
proiectul conductei. În anul 2003, firma ruso-britanicã TNK-BP
s-a strãduit sã facã lobby pentru ca petrolul caspic sã fie dirijat
cãtre sudul Europei, prin Strâmtorile turceºti, nu cãtre Europa
de Nord, aºa cum dorea guvernul ucrainean.
Abia în aprilie 2003 Kazahstanul, prin compania petrolierã
de stat KazMunaiGaz, anunþa cã s-a ajuns la un acord comercial
cu firme precum Chevron Texaco, Exxon Mobil, BP, Lukoil –
membre ale Consorþiului Tengizchevroil – spre a se pompa
6 milioane tone anual de petrol prin Odessa-Brodi. Deoarece nu
existau încã oferte concrete de petrol caspic pentru conductã ºi
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nici potenþialii cumpãrãtori nu îºi manifestau interesul, preºedintele ucrainean Kucima declara în aprilie 2003 cã respectiva
conductã ar putea transporta petrol rusesc, fapt ce ar fi adus
Kievului un profit de circa 90 de milioane de dolari anual, taxe
de tranzitare, plus acces la petrol pentru nevoile economice
curente.
În repetate rânduri, oficialii ruºi din domeniul energiei au
afirmat cã Rusia nu dorea ca petrolul sãu sã fie tranzitat cãtre
Europa de Nord, deoarece acolo nu exista o piaþã pentru acest
combustibil. Raþiuni economice cereau ca Rusia sã gãseascã un
coridor de transport al petrolului cãtre sudul Europei. Acest punct
de vedere a fost criticat de secretarul de stat adjunct pentru
afaceri europene ºi eurasiatice Steven Pifer, care considera cã
petrolul caspic este cea mai bunã soluþie pentru Odessa-Brodi,
existând atât ofertã, cât ºi cerere suficiente. Din cauza presiunilor
Rusiei ºi a perspectivelor economice excelente oferite de conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan care se afla în construcþie, Kazahstanul,
prin vocea ambasadorului în Ucraina, anunþa cã nu are
posibilitatea de a oferi suficient petrol pentru acest coridor de
transport. În septembrie 2006, preºedintele ucrainean V. Iuºcenko
s-a întâlnit cu omologul sãu azer ºi a propus ca acest stat sã accepte
sã livreze 4,5 milioane de tone de combustibil pentru Ucraina
prin conducta în cauzã. Baku a dat de înþeles cã este interesat în
diversificarea exporturilor de energie.19
Proiectul Odessa-Brodi a fost readus în discuþie în vara anului
2005, atunci când Comisia Europeanã a acceptat ca un consorþiu
de companii europene sã finalizeze studiile necesare construirii
unei ramificaþii a conductei respective, pânã la Plock, în Polonia.
Compania polonezã PKN Orlen este direct interesatã sã dezvolte
sau sã preia infrastructuri energetice în Polonia ºi Germania de
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Nord-Est, aºadar ea ar putea fi beneficiara extinderii conductei
cãtre Plock.
Totuºi, la finele anului 2006, au existat destule indicii privind
decizia preºedintelui ucrainean de a renunþa la conectarea cu
terminalul Plock. Cercurile de afaceri ucrainene din jurul premierului V. Ianucovici au fãcut presiuni pentru conectarea la
marea conductã Drujba, care tranziteazã Ucraina ºi Slovacia,
reuºind sã îl atragã de partea lor pe ministrul energiei ºi combustibililor ucrainean Iuri Boyko20. În acest caz, se vor folosi capacitãþile de prelucrare ale rafinãriilor din Cehia, Litvinov ºi
Kralupy. Guvernul ucrainean a manifestat informal preferinþa sa
pentru interconectarea conductei respective cu oleoductul slovac
Transpetrol, parte a conductei Drujba. În acelaºi timp, Kievul a
negociat neoficial cu Gazprom construirea unui gazoduct de
conectare, în lungime de 230 de kilometri (capacitate de 20 de
miliarde metri cubi/an) între Bohorodcany ºi Ujhorod, adicã la
frontiera cu Slovacia.
Dacã pentru Ucraina soluþia slovacã este un substituent
acceptabil al celei poloneze, din punctul de vedere al statelor
membre ale UE ea reprezintã un scenariu mai puþin fericit.
Motivul este acela cã Rusia are ºanse mai mari sã achiziþioneze
conducta slovacã de petrol, în acest caz europenii nereuºind sã
diminueze semnificativ monopolul rusesc asupra gazelor caspice.
Polonia este una dintre principalele susþinãtoare ale Ucrainei
privind integrarea în NATO ºi UE, iar anunþul preºedintelui
Iuºcenko de la finele lui octombrie 2006 privind schimbarea
direcþiei conductei a produs iritare la Varºovia. Pe de altã parte,
UE, prin vocea comisarului pentru energie, A. Piebalgs, a anunþat
în ianuarie 2007 cã doreºte o „ramificare” a conductei Drujba
spre Lituania, pentru ca petrolul din CSI sã poatã ajunge ºi în
Polonia ºi spre statele baltice.
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Blue Stream. Este o conductã dirijatã de Rusia spre Turcia,
cu scopul de a diversifica strategia de export a primei ºi a împiedica
pãtrunderea concurenþilor vest-europeni pe piaþa turcã. Sunt douã
conducte îngemãnate, cu o capacitate de 565 Bcf (billion cubic
feet – miliarde de picioare cubice). Construcþia s-a terminat în
octombrie 2002. Preþul lucrãrilor a fost estimat la 3,3 miliarde
de dolari. Din februarie 2003, fluxul de gaze a început sã se
desfãºoare în mod constant. Rusia, Turcia ºi Italia sunt statele
implicate în proiectul care se bazeazã pe un joint venture între
Gazprom ºi compania italianã ENI, demarat în 1997. Este o
conductã de mare adâncime, pe alocuri ajungând la 2 150 de metri
sub nivelul mãrii. În acest scop, s-a folosit tehnologia Saipem
700, furnizatã de firma italianã ENI. Blue Stream are punctul de
plecare în sudul Rusiei, la Izobilnoy, strãbate bazinul Mãrii Negre,
ajungând la Samsun în Turcia ºi, de acolo, la Ankara. Aºadar,
Turcia are peste 800 de kilometri de conductã. În septembrie
2006, preºedintele Rusiei, V. Putin, s-a întâlnit cu Alexei Miller, directorul Gazpromului, propunând construirea unei a doua conducte
Blue Stream cu dublu traseu – pentru gaze ºi petrol. În acest fel,
capacitatea de transport va spori de la nivelul de 3,7 miliarde de
metri cubi în 2006 la circa 30 de miliarde de metri cubi în
momentul când noile conducte vor deveni operaþionale. Blue
Stream 2 va putea transporta 8 miliarde de metri cubi anual,
dintre care 5 miliarde vor fi destinate Italiei. Firma italianã ENI
ºi Gazprom sunt în principiu de acord sã semneze un contract
preliminar în acest sens, dar ºi compania ungarã MOL este
interesatã sã participe la proiect.
Opinia publicã turcã este oarecum îngrijoratã de dependenþa
energeticã a Turciei faþã de Rusia, dar ºi de intenþia ruºilor de a
restructura sistemul turcesc de conducte. În plus, Ankara nu
doreºte sã irite UE, în care aspirã sã se integreze. UE nu vrea
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sã vadã Rusia acaparând toate coridoarele de transport al energiei
cãtre Europa, lucru cu care Turcia este de acord.21 Însã ea nu
vrea sã obstrucþioneze proiectul de teama unor represalii ruseºti,
cum ar fi diminuarea fluxurilor energetice prin Blue Stream sau
alegerea unui coridor energetic cãtre Grecia, marea rivalã istoricã.
Oficialii turci ºtiu cã Rusia a conceput Blue Stream 2 ºi ca pe un
rival al conductei Nabucco, existând o probabilitate crescutã ca
prima conductã sã devinã operaþionalã înainte de cea de-a doua,
din pricina distanþei mai mici ºi a obstacolelor geografice.22 Ei
mai realizeazã ºi cã europenii nu vor tolera nimic care sã fie ostil
proiectului Nabucco, în care s-au pus atâtea speranþe privind
diversificarea rutelor de aprovizionare cu energie.
Dacã totuºi turcii acceptã planul rusesc al conductelor suplimentare, este posibil sã asistãm la construirea unei conducte de
legãturã între Ceyhan ºi Samsun, aºadar s-ar ajunge la conectarea
Baku-Tbilisi-Ceyhan cu Blue Stream23, ultima fiind un gazoduct
submarin care conecteazã prin Marea Neagrã portul rusesc Djugba
cu portul turcesc Samsun (de o capacitate de 16 miliarde de metri
cubi anual).
Totuºi, reticenþele Turciei ar putea sã se risipeascã rapid, în
condiþiile în care ºi unele state membre ale UE sunt gata sã
semneze acorduri cu companiile ruse de petrol ºi gaze, chiar în
dauna proiectului Nabucco. La mijlocul lunii martie, guvernul
ungar a anunþat cã este dispus sã accepte extinderea Blue Stream
dinspre Turcia ºi Balcani pe teritoriul ungar. Dacã Ungaria tinde
sã devinã un nod energetic pentru gazul rusesc destinat Europei
Centrale, atunci solidaritatea statelor din UE va primi o loviturã
serioasã. Unele voci critice au acuzat Budapesta de sabotarea
proiectului Nabucco, aºadar eventualul accept al Ankarei nu va
face decât sã înrãutãþeascã atmosfera tensionatã în acest moment.
Guvernul turc nu va putea afirma precum cel ungar, prin vocea
primului-ministru, cã Nabucco este „un vis îndepãrtat”, deoarece
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a dat multiple asigurãri cã are un interes major în realizarea
acestuia. Un eventual eºec al Nabucco ar spori sentimentul de
neîncredere al multor europeni la adresa Turciei, ca potenþial
candidat la integrarea în UE.
Constanþa-Pancevo-Trieste
România este foarte interesatã de realizarea acestui proiect
al Conductei Paneuropene de petrol PEOP, prin care þiþeiul caspic
ar ajunge în Italia, trecând prin Balcanii de Vest. Proiectul concureazã cu Burgas-Alexandropolis, acesta din urmã fiind puternic
susþinut de Rusia. Factorii de decizie din România au beneficiat
de sprijinul unor cercuri politice ºi economice influente din
Franþa ºi Italia, dar ºi de sprijinul diplomatic al UE ºi SUA,
conºtiente de importanþa terminalului din portul Constanþa în
transportarea petrolului caspic cãtre Europa de Vest. De asemenea, Midia ºi Nãvodari sunt considerate centre de rafinare (combinate petrochimice) valoroase. România ar urma sã cheltuiascã
circa 1,25 miliarde de dolari la un volum de 40 miliarde de tone
þiþei pe an sau chiar 2,1 miliarde de dolari pentru un volum de
80-90 de miliarde pe an. În schimb, ar primi ca taxã de tranzit
suficient petrol spre a alimenta majoritatea rafinãriilor existente în
þarã. Petrolul ar urma sã vinã din Kazahstan pânã la Novorossiisk,
apoi pânã la Constanþa. S-a stabilit de cãtre experþii români ºi
strãini cã traseul România-Iugoslavia (Serbia)-Croaþia-Italia
(Trieste) ar fi varianta optimã în plan economic. Lungimea
conductei ar fi de circa 1 400 de kilometri, luându-se în calcul ºi
posibilitatea utilizãrii unui al doilea terminal la Marea Adriaticã,
cel de la Omisali. S-a vorbit de transportarea a peste 30-40 milioane de tone de þiþei anual (660 000 de barili pe zi). Costul
estimativ ar fi de 1-1,5 miliarde de dolari. România este avantajatã
de existenþa unor segmente de conductã gata realizate, anume
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cel dintre Constanþa ºi Piteºti, fiind necesarã doar realizarea
conexiunii Piteºti-Pancevo, cu inversarea sensului de funcþionare
a pompelor de petrol din oraºul sârbesc. Petrolul ar urma sã
meargã de la Pancevo la Trieste ºi Omisali, la preþuri destul de
scãzute.24 Omisali, port croat la Adriatica, este varianta de traseu
care ar permite conectarea mai rapidã cu Trieste, prin Slovenia
(South East European Line). Riscurile politice sunt relativ mici,
deoarece Serbia, moºtenitoare alãturi de Muntenegru a fostei
Iugoslavii, tinde spre integrarea în NATO ºi UE, aºadar este
puþin probabil sã se ajungã din nou la conflicte precum cele din
anii ’90 ai secolului trecut. Un risc mai mare îl reprezintã posibila
poluare cu petrol a râurilor din sudul României ºi implicit a
Dunãrii. Din aceastã conductã s-ar putea desprinde o ramificaþie
cãtre sudul Ungariei ºi centrul Sloveniei, urmând ca traseul
acesteia sã fie spre Trieste. De aici, se poate realiza interconectarea cu Trans-Alpine Pipeline care transportã combustibilul
cãtre Austria, Germania ºi Cehia. Deºi România a depus eforturi
diplomatice majore, cãutând sã convingã statele occidentale de
avantajele strategice ºi economice ale acestui traseu energetic,
se pare cã s-a preferat Baku-Tbilisi-Ceyhan. Existã ºi o rivalitate
între aceste trasee – Constanþa-Trieste ºi Burgas-Alexandropolis,
inclusiv Baku-Tbilisi-Ceyhan25 –, dar acest fapt nu trebuie sã
afecteze relaþiile dintre statele respective.

Nabucco reprezintã un proiect ambiþios de transportare a
gazului din Azerbaidjan, Kazahstan ºi eventual Iran26, cãtre
Turcia, Bulgaria, România, Ungaria ºi Austria. Preþul estimativ
este de circa 5 miliarde de dolari, dintre care României îi revin
de plãtit 800 de milioane de euro.27 Conducta va avea 3 300 de
kilometri. De menþionat cã România, alãturi de celelalte state
implicate, a semnat la Viena acordul de demarare a lucrãrilor la
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conductã în iunie 2006. UE îºi pune mari speranþe în realizarea
acestei conducte, ale cãrei lucrãri ar putea demara în 2008 spre
a se finaliza în 2011 în cea mai optimistã variantã. Abia în 2020,
aceasta va ajunge la gradul de maximã operaþionalizare, estimându-se cã între 26 ºi 32 de miliarde de metri cubi pe an (între
70 ºi 90 de milioane de metri cubi pe zi) vor putea fi transportaþi
în acest fel. Pentru început, se vor exploata gazele din imensul
depozit offshore azer Shah Deniz (peste 1 000 de miliarde de
metri cubi).
Pe 26 iunie 2006, Comisia Europeanã a dat undã verde proiectului Nabucco. Firmele implicate în acest proiect sunt: Botas
(Turcia), BulgarGaz (Bulgaria), Trans-Gaz (România), MOL
(Ungaria), OMV (Austria), fiecare cu câte 20%. Aceste companii
au cerut Comisiei Europene o exceptare de la clauza care impune
acordarea accesului la conductã pentru operatori la un preþ reglementat în prealabil, pentru a putea încheia contracte de
furnizare pe termen lung (de peste 10 ani). Surse din cercul
comisarului european pentru energie, Andris Piebalgs, considerã
posibilã acordarea unor scutiri dintr-un motiv simplu: iniþial
neglijat, acest proiect este foarte interesant pentru UE, actor
internaþional aflat într-o stare de neplãcutã dependenþã faþã de
importurile de petrol ºi gaz din Rusia. Dacã se va realiza, Nabucco
va permite diminuarea influenþei ruseºti în dirijarea fluxurilor
energetice cãtre Europa. „Comisia Europeanã este interesatã în
proiectul «Nabucco», ca o sursã alternativã de energie”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al comisarului pentru energie, Ferran
Tarradellas Espuny, ziarului „Cotidianul” în 2006. „Construirea
unei noi conducte de gaz, care sã lege Europa cu zona Turciei,
este o prioritate pentru Comisie, interesatã sã-ºi diversifice sursele ºi infrastructura.”
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Compania austriacã OMV deþine 50% din compania ce ar urma
sã construiascã „Nabucco”. Multe state europene sperã ca, între
timp, o parte dintre sancþiunile impuse Iranului de cãtre SUA sã
fie ridicate, astfel încât gazul iranian sã poatã fi utilizat, alãturi
de cel azer ºi kazah. Kazahstanul a reuºit sã exporte în 2006
petrol brut în volum de 57 de milioane de tone. 25 de tone au
fost alocate conductei CPC (Caspian Pipeline Consortium), fiind
trimise spre Novorossiisk, 15 milioane de tone trimise Rusiei
prin conducta Atyrau-Samara, ºi alte 2,5 milioane de tone rafinãriei Orenburg, din Rusia. Aºadar, grosul rezervelor petroliere
disponibile a fost trimis cãtre Europa, via Rusia. Chinei i-au
revenit abia 2,5 milioane de tone prin conducta Atasu-Alashankou.
Unii analiºti politico-economici constatã tendinþa autoritãþilor
politice din Kazahstan de a lãsa în stare de „adormire” aºa-numita
alianþã strategicã cu Rusia, în timp ce multiplicã semnalele de
cooperare ºi parteneriat atât cu Europa ºi SUA, cât ºi cu China.
În acest fel, se produce treptat o separare a Rusiei ºi Kazahstanului ºi apare chiar o stare de „rivalitate latentã”.28 Rusia nu
vede cu ochi buni nici conducta sino-kazahã ºi nici participarea
în viitorul apropiat a Astanei la aprovizionarea conductei BakuTbilisi-Ceyhan sau chiar a conductei Nabucco. Primul-ministru
kazah, Karim Masimov, a solicitat în ianuarie 2007 stabilirea unui
control strict asupra companiilor petroliere strãine ce activeazã
în aceastã þarã, sugerând faptul cã privilegiile de care se bucurau
firmele ruseºti de profil nu mai pot continua.
Analistul politic Vladimir Socor demonstreazã cã Rusia are
un cvasimonopol asupra resurselor energetice exportate din
Kazahstan, fiind vorba de 43 de tone din totalul de 57 milioane
de tone de petrol kazah exportat.29 Pe 26 iunie 2006, la Viena,
miniºtrii energiei din statele beneficiare ale viitorului oleoduct
(tranzitate de conductã) s-au reunit, alãturi de comisarul pentru
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energie al UE, A. Piebalgs, ºi au semnat declaraþia ministerialã
de sprijin pentru Nabucco. Fãrã îndoialã, acesta are o valoare
economicã ºi geostrategicã uriaºã pentru UE ºi statele membre,
fiind considerat un proiect energetic vital. De aceea, orice fel de
presiuni venite din partea Rusiei sau a altor state, care ar putea
crea greutãþi în calea acestuia, vor provoca reacþii energice din
partea Uniunii. Iar statele tranzitate de conductã vor dobândi
probabil un rol geopolitic mai important în ansamblul UE.
Consorþiul Conductei Caspice ( Caspian Pipeline Consortium – CPC) este un mare proiect de investiþie cu participare
strãinã. Costurile estimate au fost de circa 1,5 miliarde de dolari.
CPC Rusia ºi CPC Kazahstan s-au asociat în acest scop, fiind
atrase în total zece firme din ºapte þãri. Rusia deþine 24% din
acþiunile CPC, iar Kazahstan 19%. Prin Novorossiisk este
exportatã circa 90% din cantitatea de petrol vândutã de Rusia
anual30, însã Turcia este iritatã de aglomeraþia cauzatã de petroliere în Bosfor ºi Dardanele, precum ºi de riscurile ecologice. În
decembrie 2003, Turcia a restricþionat traficul prin Strâmtori,
invocând securitatea naþionalã.
Principala conductã transportã petrol din vestul Kazahstanului
cãtre noul terminal maritim din Rusia (Novorossiisk). Lungimea
acesteia este de 1 510 de kilometri. Dacã fazele iniþiale de construire a conductei au fost finanþate de cãtre companiile private
implicate în proiect (Chevron, KazMunayGaz), expansiunea
viitoare se va face din câºtigurile realizate de CPC. Activitatea
CPC a început în octombrie 2001, iar în 2002 a fost introdus oil
quality bank, un mecanism care permite transportatorilor de
petrol sã cunoascã valoarea de piaþã a diverselor sortimente ale
acestuia. Dacã în 2003, conducta permisese transportarea a 16
milioane de tone de petrol, pânã la mijlocul lui 2004 s-a ajuns la
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22 milioane de tone anual ºi 27 milioane de tone în 2006.
Iniþiatorii acestui proiect au constituit o Comisie de stat pentru
acceptare, care a verificat atent cererile de construcþii, siguranþa
exploatãrilor ºi a protecþiei mediului. Capacitatea CPC urmeazã
sã creascã de 2,5 ori în urmãtorii ani, prin construirea unei noi
staþii de pompare, a unor capacitãþi de stocare ºi a unei instalaþii
de încãrcare. În stadiul ultim de dezvoltare, prin CPC se vor
putea transporta 67 de milioane de tone anual. Ceea ce deosebeºte CPC de alte conducte este faptul cã a fost construitã din
fondurile unor companii transportatoare de petrol, pentru propriile lor nevoi, nu spre a servi unor terþi. Gestionarea cantitãþilor transportate ºi a preþurilor se face prin consens între
acþionari, pe baza obligaþiilor contractuale stabilite.
Activitatea CPC se bazeazã mai ales pe exploatarea zãcãmintelor de petrol de la Tengiz, de acolo provenind majoritatea
celor 60-65 de milioane de tone de petrol extrase ºi exportate
de Kazahstan. Deºi are un potenþial enorm, acest zãcãmânt nu a
dat decât 13 milioane de tone anual în anii 2004, 2005 ºi 2006, în
locul celor 20 de milioane care fuseserã planificate începând din
2005.
Deºi companiile TengizChevroil ºi Exxon Mobil, care exploateazã zãcãmântul, afirmã cã pot spori nivelul de extracþie,
Rusia nu ºi-a dat încã acordul pentru creºterea capacitãþii de
operare a conductei CPC de la 27-30 de milioane de tone anual
(2005 ºi 2006) la 65 de milioane de tone sau chiar 72 milioane în
2009. Ruºii invocã probleme tehnice, ecologice, dar ºi tarife de
tranzit, autoritate managerialã etc. spre a favoriza compania
Transneft, dornicã sã preia controlul asupra terminalului de la
Novorossiisk. Conducerea Transneft (din care face parte însuºi
ministrul rus al energiei, Viktor Khristenko) nu ºi-a dat acordul
pentru extinderea CPC, fapt pentru care a fost aspru criticatã de

127

OCCASIONAL PAPERS, 6th year, 2007, No. 10

mass-media. Motivele invocate au fost de ordin financiar ºi de
nivel de participare în consorþiu. Aceasta deºi Kazahstanul a
anunþat cã poate suplimenta cantitatea de petrol pentru CPC, în
urma sporirii extracþiei la zãcãmântul Tengiz (circa 12 milioane
de tone anual)… Vicepreºedintele Transneft, Sergei Grigoriyev,
a afirmat în aprilie 2006 cã nu doreºte sã vadã o competiþie acerbã
între petrolul rusesc ºi cel kazah pentru dreptul de a trece prin
Strâmtori.31 În viitor, este de aºteptat ca statul kazah sã dirijeze
o mare parte din petrolul sãu cãtre Baku-Tbilisi-Ceyhan, dar ºi
cãtre China.
CPC este, probabil, singura conductã petrolierã privatã din
Rusia, fapt ce nu convine autoritãþilor de la Moscova.32 Nu este
greu de vãzut cã Rusia vrea sã monopolizeze cãile de transport al
hidrocarburilor cãtre Europa, servind ca intermediar între statele
din Asia Centralã ºi UE. Tendinþa de a folosi hidrocarburile tranzitate prin CPC, spre a alimenta o conductã precum Burgas-Alexandropolis, care doar va ocoli Strâmtorile turceºti, sugereazã
cã Moscova pare decisã sã utilizeze ºi CPC ca pe o „armã” geopoliticã ºi geoeconomicã faþã de SUA ºi UE.
În acelaºi timp, tensiunile cu Turcia privind tranzitarea
Bosforului ºi pericolul poluãrii mediului sunt greu de înlãturat
pe termen lung. Importanþa CPC se leagã de dorinþa Rusiei de a
îºi asigura un monopol asupra transportului de petrol dinspre
Kazahstan cãtre Europa. Se estimeazã cã 90% din exporturile de
petrol ºi 100% din gazele Kazahstanului merg cãtre Rusia sau
tranziteazã acest stat. Kazahstanul a întocmit un proiect de
conductã transcaspicã, cu punct de plecare la Tengiz apoi legãturã
cu Turkmenistan, traseu submarin cãtre Baku, de unde se intrã
pe coridorul Tbilisi-Erzurum. Proiectul urmeazã a fi înaintat cãtre
Comisia Europeanã, în dorinþa unui gir politic ºi a unei susþineri
financiare.
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Moscova a fãcut tot posibilul spre a bloca apariþia unor conducte care sã o ocoleascã ºi sã lege Kazahstanul de Georgia (de
asemenea, nu a permis accesul petrolului kazah cãtre porturile
ruseºti, de unde sã fie trimis cãtre Vest), Turcia sau Ucraina.
Producþia petrolierã de la Tengiz are un singur coridor de transport, anume conducta Tengiz-Novorossiisk, controlatã de companii ruseºti ºi strãine. Firmele ruseºti au preferat sã pãstreze
volumul de exploatare la nivelul de 13 milioane de tone anual în
ultima vreme, spre iritarea guvernului kazah ºi a companiilor
americane Chevron ºi Exxon Mobil.33
Finalmente, Kazahstanul ºi China au construit o mare conductã cãtre Est (spre Xinjiang în vestul Chinei) ºi au promis cã
vor livra petrol pentru Baku-Tbilisi-Ceyhan ºi gaz pentru conducta
Nabucco. Rusia a blocat, prin tarifele practicate, folosirea
conductei CPC de cãtre marile consorþii occidentale – Exxon
Mobil, Chevron – la nivelul dorit de acestea. Ruºii se strãduie sã
împiedice construirea unei mari conducte transcaspice care i-ar
priva de controlul asupra gazului din Asia Centralã ºi i-ar obliga
sã îl cumpere la un preþ mai apropiat de cel de pe piaþa liberã.34
De aceea, propunerea Kazahstanului ºi Azerbaidjanului de a se
demara construcþia conductei transcaspice nu va fi cu siguranþã
bine primitã la Moscova. Existã semnale cã iritarea Rusiei a fost
receptatã clar de oficialii kazahi. Pe 27 februarie 2007, Baktykoja
Izmuhambetov, ministrul kazah al energiei, a afirmat în cursul
unei întâlniri cu ministrul de externe al Azerbaidjanului, Elmar
Mammadyarov, cã Astana a avut discuþii cu oficiali europeni ºi
americani asupra proiectului, dar þara sa nu poate ignora opoziþia
Rusiei, care condiþioneazã acceptarea sa de acordul tuturor statelor riverane la Caspica, inclusiv Iranul.
Rãmâne ca oficialii din UE ºi SUA sã încurajeze proiectul
într-un mod cât mai convingãtor. Însã statul kazah a ajuns deja la un
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nivel de producþie de 29 de miliarde de metri cubi în 2006-2007
ºi se aºteaptã un nivel de 40-50 de miliarde în 2010-2015. Guvernul
de la Astana pare sã se teamã de menþinerea monopolului rusesc
asupra exporturilor sale de gaze cãtre exterior, de aceea are de
ales între a încuraja aºteptãrile Chinei (care sperã sã importe
nu mai puþin de 10 miliarde de metri cubi în urmãtorii ani) ºi a
alege varianta euro-americanã a conductei transcaspice. În acest
proiect transcaspic, Azerbaidjanul pare a fi principala verigã
regionalã de susþinere, iar Kazahstanul ºi Turkmenistanul, marii
beneficiari ai posibilitãþii de a exporta hidrocarburile cãtre Vest.

Proiecte de conducte
Georgia-Ucraina-UE (GUEU). Este vorba de un gazoduct
aflat în stadiul de proiect, sub egida firmelor de consultanþã
Pipeline Systems Engineering din Londra ºi Radon Ishizumi
din New York. El îºi propune sã aducã gazul caspic prin Georgia,
pe fundul Mãrii Negre, urmând sã se realizeze astfel conectarea
la o conductã transcaspicã existentã. Prima capacitate de exploatare se va baza pe marele depozit de gaze Shah Deniz, din apele
Azerbaidjanului, estimãrile fiind de circa 8 miliarde de metri
cubi anual. De altfel, Shah Deniz singur ar putea sã ofere circa
20 de miliarde de metri cubi anual. Din Georgia, conducta poate
merge prin Ucraina cãtre Polonia. Proiectul ia în calcul posibilitatea ca GUEU sã fie o conductã derivatã din Baku-Tbilisi-Erzurum
pe teritoriul Georgiei, apoi cãtre Supsa, pe malul Mãrii Negre,
spre Feodosia (Ucraina). De aici, s-ar conecta cu una dintre
conductele de gaz care trec dinspre Ucraina spre Polonia. S-ar
putea ajunge la o situaþie de paralelism între Polonia ºi Germania,
ultima primind gaz prin conducta ruseascã North Stream

130

Regiunea Extins\ a M\rii Negre> concept, evolu]ie, perspective

(gazoductul baltic ce va fi construit), iar prima prin Ucraina.
Unii analiºti afirmã cã, în eventualitatea în care firmele ruseºti
ar dobândi controlul asupra sistemului ucrainean de conducte,
GUEU ar putea fi dirijatã cãtre România, pe la nord de Constanþa,
iar pe traseul sãu maritim de mare adâncime, între Georgia ºi
Ucraina, se va încruciºa cu Blue Stream.35 De la 8 miliarde de
metri cubi în prima fazã, se va ajunge la 16 miliarde pe an ºi în a
treia fazã 32 de miliarde de metri cubi, prin preluarea unor volume
însemnate de gaz din Turkmenistan ºi Kazahstan. Dupã toate
probabilitãþile, statele din UE vor încuraja acest proiect, în
dorinþa lor de a reduce dependenþa energeticã faþã de Rusia.

Gazoductul transcaspic Turkmenistan-Ucraina-Balcani.
Proiectul a fost iniþiat de SUA în 1998, fiind vorba de aproximativ
16 miliarde de metri cubi anual în prima fazã ºi 32 de miliarde
ulterior. Turkmenistanul are rezerve mari de gaz, dar, de regulã,
nu a dorit sã ignore opoziþia Rusiei faþã de proiect. În 2006,
puþin înainte de a muri, preºedintele Nyazov se decisese sã nu
mai accepte preþul pe care ruºii i-l impuneau pentru gazul pe
care îl amestecau cu al lor ºi îl livrau Ucrainei. El semnase cu
China un acord privind un studiu de fezabilitate asupra unei
conducte care ar fi urmat sã transporte gazul turkmen cãtre vecinul
de la Est. De asemenea, urmãrea cu interes perspectiva unui
gazoduct transafgan, care ar fi permis exportul gazelor cãtre India
ºi Pakistan. Vidul de putere cauzat de decesul acestuia a lãsat
þara vulnerabilã în faþa presiunilor Rusiei. Noul lider interimar
Gurbanguly Berdymukhammedov ºi cercul sãu de apropiaþi au
dat de înþeles cã sunt deciºi sã nu mai accepte poziþia de
„vasalitate” energeticã a Turkmenistanului faþã de Rusia. Diversificarea opþiunilor de export pentru gaze a devenit o prioritate
a politicii externe a þãrii. 36 Rusia se opune tentativei Turk-
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menistanului de a se asocia cu Azerbaidjanul în construirea ºi
aprovizionarea unei conducte transcaspice (TCP). Moscova ºi-a
propus ca în acest proiect sã fie atras ºi Kazahstanul. De altfel,
Rusia a reuºit sã obþinã satisfacþie în mai 2007, atunci când
preºedinþii Turkmenistanului ºi Kazahstanului ºi-au dat acordul
pentru construirea unei conducte transcaspice de gaz împreunã
cu Rusia, ignorând sugestiile formulate de UE ºi SUA privind
ocolirea teritoriului rusesc.
Gazoductul Baku-Tbilisi-Erzurum ar putea fi extins cãtre
Grecia ºi Balcani, odatã ce Turcia îºi va fi satisfãcut necesarul de
gaze. Ar fi nevoie de conducte care sã aducã gaz dinspre Azerbaidjan, Kazahstan ºi Turkmenistan.
Odessa-Brodi-Plock (Polonia). Dacã s-ar putea obþine acordul
Kazahstanului pentru a livra circa 10-14 milioane de tone de petrol
anual, conducta ar putea beneficia de serviciile rafinãriilor din
Europa Centralã, scãpând presiunilor ruseºti care vor sã inducã
un alt traseu, anume spre Slovacia. Polonia poate oferi terminalele
Plock sau Gdansk, ori poate eventual concesiona sau construi un
terminal la Brodi, în Ucraina, procesând petrolul kazah în rafinãrii
aflate în afara controlului Gazprom.
Kashagan (Kazahstan)-Ucraina (România sau Bulgaria)
este un proiect de conductã transcaspicã ce ar permite evitarea
intermedierii ruseºti ºi transportul hidrocarburilor din Kazahstan
cãtre Europa Centralã ºi de Vest.
Zona Mãrii Caspice
În cadrul „marelui joc” dintre Rusia ºi Occident pentru controlul resurselor energetice, zona Mãrii Caspice ocupã o pozi-
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þie-cheie pe tabla de ºah. Este o zonã de importanþã economicã,
geopoliticã ºi strategicã deosebitã. Precizãm cã statele riverane
încã nu au reuºit sã se punã de acord în privinþa statutului juridic
al acestei mãri, mai precis asupra delimitãrii zonelor de
exploatare a hidrocarburilor.
Estimãrile aratã cã este vorba de 235,7 de miliarde de barili
de petrol ºi 560 bilioane de metri cubi de gaz37, conform U.S.
Department of Energy . USDE ºi Agenþia Internaþionalã a
Energiei, la nivelul anului 2005, oferã cifrele de 16-32 de miliarde
de barili (cantitate certã) de petrol ºi 206 miliarde de barili
cantitate potenþialã38, adicã circa 2,7% din rezervele mondiale.39
Kazahstanul ar putea deþine singur circa 70-80% din aceste resurse petroliere, urmat de Azerbaidjan.40 Rezerve mari de gaz
sunt deþinute de Turkmenistan dar ºi de Iran, însã existã obstacole geografice, politice ºi logistice care împiedicã accesul larg
al gazului cãtre Europa. Alte estimãri vorbesc de 3-4% din petrolul
mondial ºi 4-6% din rezervele mondiale de gaz.41 În 1995, American Petroleum Institute a avansat cifra de 659 de miliarde de
barili, rezerve ce s-ar gãsi în perimetrul statelor riverane Caspicii,
adicã douã treimi din cantitatea mondialã certã de petrol, de
circa 1 000 de miliarde de barili! În aprilie 1997, The Wall Street
Journal a estimat rezervele „posibile” din bazinul Caspicii la 178
de miliarde de barili. Valoarea rezervelor din Caspica-Asia Centralã rezidã în facilitatea de a fi transportate prin conducte cãtre
Europa, din pericolul ca rezervele din Marele Orient Mijlociu sã
devinã greu accesibile ca urmare a unor turbulenþe ºi accidente
sau ca Rusia sã practice din ce în ce mai des ºantajul energetic, ori
China sã acapareze o cantitate tot mai mare din rezervele mondiale.
Înainte de dispariþia URSS, apele Caspicii erau împãrþite între
aceasta ºi Iran, conform Tratatului de Comerþ ºi Navigaþie din
1940. Însã acest tratat nu preciza dacã este vorba de o mare sau
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de un lac. Actualmente disputa persistã, unele state dorind sã
aplice Convenþia dreptului maritim (Montego Bay), altele
preferând o exploatare în comun a resurselor. Rusia, Azerbaidjan
ºi Kazahstan vor o împãrþire a fundurilor maritime pe baza
principiului liniei mediane, pe când Iran ºi Turkmenistan ar
prefera un condominiu al tuturor riveranilor. Prin linia medianã,
cotele ce ar reveni statelor ar fi 28,4% pentru Kazahstan, 21%
pentru Azerbaidjan, 19% pentru Rusia, 18% pentru Turkmenistan
ºi 13,6% pentru Iran. Prin exploatarea în comun, fiecare dintre
cele cinci state ar primi 20% din fundul mãrii. 42 În 1997,
Turkmenistan ºi Kazahstan au acceptat ideea de a împãrþi apele
teritoriale pe criteriul liniei mediane, semnând o înþelegere.
Rusia ºi Kazahstan aveau sã semneze în 1998 un acord bilateral
prin care delimitau apele din zona lor de contact, în ce priveºte
fundurile marine, însã apele erau declarate bun comun. Teoretic,
singurul punct comun cu care sunt de acord toate statele riverane
este libertatea de navigaþie pe toatã suprafaþa mãrii.43
Bazinul Mãrii Negre
Conform estimãrilor existente, dar ºi a explorãrilor efectuate,
rezervele de petrol ºi gaze din acest areal sunt destul de mici.
Este vorba de circa 400 de milioane de tone de petrol brut ºi
condensat ºi de 1 530 de miliarde de metri cubi de gaz. Resursele
de hidrocarbon sunt estimate la 635 de milioane de tone de petrol
brut ºi condensat ºi 1 670 de miliarde de metri cubi de gaz.
România, Ucraina ºi Turcia dominã peisajul energetic al REMN.44
Rezervele offshore descoperite deocamdatã nu sunt importante,
ele aflându-se în zona de coastã a României, Ucrainei, Bulgariei
ºi Turciei. Importanþa Mãrii Negre rezidã mai ales în poziþia sa
geograficã între Europa Centralã ºi de Est, Orientul Mijlociu ºi
Zona Asiei Centrale, fiind o zonã de tranzit a petrolului caspic
cãtre Vest.
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Potenþialul energetic al statelor din REMN
Azerbaidjan

Acest stat cu deschidere la Marea Caspicã beneficiazã de
resurse de petrol ºi gaz deosebite, aflate atât în subsol, cât ºi
offshore. Ca urmare a inaugurãrii conductei de gaz Baku-Tbilisi-Erzurum, Azerbaidjan beneficiazã de 3,8 miliarde de metri
cubi de gaz provenind de la Shah Deniz. Alte 4,5 miliarde de
metri cubi de gaz sunt extrase anual din zãcãmintele terestre.
La finele anului 2006, Azerbaidjanul a renunþat la a mai achiziþiona gaze din Rusia, denunþând contractul cu Gazprom,
deoarece aceastã companie a ridicat în mod nejustificat, în opinia
sa, nivelul preþurilor pentru gazele naturale. Acest eveniment
nedorit a creat o crizã energeticã în Azerbaidjan, depãºitã în
parte doar prin sporirea extracþiilor din zãcãmântul Shah Deniz.
În noiembrie 2006, operatorul British Petroleum a anunþat cã a
demarat producþia de gaz la Shah Deniz, fiind pregãtit sã înceapã
exporturile dacã existã semnalul politic necesar. Conducta sudcaucazianã nu a fost încã terminatã pe teritoriul Turciei, aºadar
numai Georgia poate primi gaze deocamdatã. Exploatarea optimã
a resurselor de gaze de la Shah Deniz va permite Georgiei ºi
Turciei sã cumpere gaz azer la preþul de 120 de dolari mia de
metri cubi, deci cu mult sub preþul cerut de Gazprom-ul rusesc.45
Acest fapt explicã piedicile pe care Rusia le-a ridicat ani de-a
rândul în calea proiectului.
Moscova ºi-a anunþat intenþia de a spori preþul gazelor vândute
Azerbaidjanului la peste 200 de dolari pe mia de metri cubi, ceea
ce l-a determinat pe preºedintele azer, Ilhan Alyev, sã declare cã
din 2007 þara sa renunþã la gazele ruseºti. De la 110 dolari la 230 de
dolari pentru mia de metri cubi, creºterea a fost denunþatã de
Baku drept nejustificatã. În ultimii ani, statul azer a importat
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din Rusia, prin Gazprom, circa 4-4,5 miliarde de metri cubi de
gaz anual. De asemenea, Gazprom va reduce în 2007 cotele de
gaz tranzitate cãtre statele din Caucazul de Sud de la 4,5 miliarde
de metri cubi la 1,5 miliarde. Sergei Kupryanov, reprezentant al
Gazprom la Baku, afirma în decembrie 2006 cã cele 1,5 miliarde
de metri cubi de gaz „vor acoperi complet nevoile Azerbaidjanului,
deoarece þara îºi va mãri propria producþie de gaz anul viitor”46.
Preºedintele azer ºi-a manifestat frecvent, în ultimii doi, trei
ani, dorinþa de a se apropia de Occident ºi de a obþine independenþa economicã faþã de Rusia. El a respins, se pare, o propunere a omologului sãu rus, Vladimir Putin, de a lua parte la o
politicã comunã privind alinierea cantitãþilor ºi preþurilor energiei
livrate Vestului. Ulterior, unii analiºti politici afirmã cã Azerbaidjanul a refuzat sã se alãture Rusiei, la cererea acesteia, în
acþiunea de pedepsire a Georgiei, pe fondul creºterii în 2006 a
tensiunilor bilaterale dintre Tbilisi ºi Moscova. Anunþând un
tarif crescut pentru gazul vândut statului azer, Rusia a demonstrat
voinþa de a sancþiona state terþe care refuzã sã sprijine strategiile
politico-energetice aplicate celor care se opun politicilor sale.47
Azerbaidjanul se situeazã aºadar neechivoc de partea Georgiei,
Ucrainei ºi eventual a Belarusului, în disputa acestora cu Gazprom,
privitoare la tarifele practicate de aceastã companie monopolistã
la energie. Pentru Baku, Tbilisi reprezintã un aliat „natural”,
fiind vorba de apropierea de Vest, dar ºi de tranzitarea hidrocarburilor cãtre Europa, evitându-se teritoriile controlate de
Rusia. SOCAR (Compania petrolierã de stat din Azerbaidjan) a
promis sã îºi sporeascã producþia de gaz în anul 2007, pânã la
2 miliarde de metri cubi. Dacã traseul conductei care va uni
Azerbaidjanul cu Turcia nu va fi gata pe teritoriul turcesc în 2007,
ci abia în 2008, azerii vor putea prelua ºi cota de gaze ce revine
turcilor în anul curent (circa 2 miliarde de metri cubi) sau o vor
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împãrþi cu georgienii. Prin infuzia de 4 miliarde de metri cubi se
vor suplini pierderile de 3 miliarde de metri cubi rezultate din
ruperea contractului de import cu Gazprom. Represaliile ruseºti
au preþul lor, dar Azerbaidjanul îºi poate permite sã facã acest
pas. În câþiva ani, este posibil ca el sã devinã autosuficient din
punctul de vedere al producþiei proprii, iar în conflictul din
Nagorno-Karabah, Rusia oricum susþine Armenia, aºadar
Azerbaidjanul nu pierde nimic. Pânã în 2006, azerii importau
gaz rusesc ieftin ºi îl utilizau pentru centralele lor termoelectrice,
asigurându-ºi o mare parte din nevoile energetice interne ºi fiind
capabili sã exporte propriul lor gaz la preþuri mai mari. Aºadar,
deºi trece printr-o crizã de gaz, statul azer acceptã sã livreze o
anumitã cantitate Georgiei, punând pe primul plan considerente
strategice ºi diplomatice, nu economice. Este tipica infuzie de
resurse pe care un stat o face în economia altui stat aliat, sau pe
care îl vede ca atare, fãrã sã ia în calcul ipoteza unor rãsturnãri
de alianþe.
Georgia

Acest stat cu ieºire la Marea Neagrã nu dispune decât de
foarte puþine resurse proprii de gaz ºi petrol. De aceea, în mod
tradiþional importa aceste resurse (mai ales gazul) din Federaþia
Rusã. De asemenea, importa în anii ’90 electricitate din Rusia ºi
Armenia. Atunci când Gazprom a ridicat nivelul preþului pe mia
de metri cubi de gaz la 235 de dolari, Tbilisi a solicitat ºi a primit
sprijinul Azerbaidjanului, stat care în ultimii ani s-a apropiat de
SUA ºi UE ºi s-a distanþat de Rusia. La începutul anului 2006,
atunci când Rusia a întrerupt livrarea de gaz (au explodat în mod
misterios conductele cãtre Georgia), georgienii au folosit gazele
trimise de azeri (3 milioane de metri cubi pe zi). Gazul azer
ajunge în Georgia prin conducta Astara-Gazi Mahomed-Gazakh,
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repusã în funcþiune în 2005. În decembrie 2006, oferta de gaz
azer fiind insuficientã iar statul azer având el însuºi dificultãþi în
a-ºi asigura aprovizionarea cu gaze, guvernul georgian a autorizat
câteva companii private sã semneze acorduri cu Gazprom pentru
preluarea unor cantitãþi reduse de combustibil între lunile ianuarie ºi martie 2007. Statul georgian va reuºi probabil sã elimine
dependenþa de gazele ruseºti pânã la finele acestui an. În decembrie 2006, prin acordul semnat cu Turcia ºi Azerbaidjanul pentru
exploatarea gazelor de la Shah Deniz, Georgia primeºte anual o
parte din gazul transportat prin conducta Baku-Tbilisi-Erzurum.
Este vorba de 250 de milioane de metri cubi, cantitatea de bazã
alocatã, dar ºi de un bonus de 200 milioane de metri cubi ca
echivalent al taxei de tranzitare prin conductã pe teritoriul
georgian. De asemenea, statul georgian mai beneficiazã ºi de 50
de milioane de metri cubi de gaz la preþul preferenþial de 62 de
dolari pe mia de metri cubi.
Prin acordul semnat pe 6 decembrie 2006 între Baku, Ankara
ºi Tbilisi, Turcia a acceptat ca o parte din cota ce îi revine din
exploatarea gazului din rezerva de la Shah Deniz sã fie împãrþitã
între Georgia ºi Azerbaidjan.
O soluþie ar mai fi aprovizionarea cu gaz din Iran, în ciuda iritãrii pe care acest gest o va trezi la Washington. Adesea, Iranul
nu þine cont de planurile Rusiei în domeniul vânzãrii de energie
ºi îºi urmãreºte propriile interese. Aºadar, georgienii primesc
cam 1,1 miliarde de metri cubi de gaz anual, ceea ce reprezintã
aproape 2/3 din nevoile existente. Cu toate acestea, în ianuarie
2006, Iranul, prin vocea preºedintelui Ahmadinejad, a sugerat
Rusiei formarea unui cartel pentru exportul de gaze dupã modelul
OPEC. Deºi ºtia cã Rusia nu va accepta planul, din motive politice
ºi economice, Teheranul a vrut sã dea europenilor un semnal de
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alarmã privind eventualele consecinþe ale mãsurilor de sancþiune
impuse acestui stat care nu renunþa la proiectul sãu de nuclearizare.
Din cauza existenþei conflictelor îngheþate din Abhazia ºi
Osetia de Sud, nu existã o securitate suficientã a conductelor de
hidrocarburi care trec prin zonele sensibile. În ianuarie 2006,
un sabotaj în Osetia a întrerupt fluxul de gaze ºi de electricitate
cãtre Georgia, punând acest stat în situaþia dificilã de a apela la
vecini pentru ajutor energetic de urgenþã. O soluþie ar consta ºi
în amenajarea de centrale hidroelectrice, statul dispunând de o
reþea hidrograficã bogatã.
Armenia

Este de departe statul cel mai sãrac în resurse naturale de
energie, nu are rezerve cunoscute de petrol, ci doar hidrocentrale
care nu aduc decât cel mult 7% din necesarul naþional de energie.
Importã petrol ºi gaze din Rusia, Turkmenistan ºi Iran. În vara
lui 2006, Iranul a început sã furnizeze Armeniei gaze prin conducta
Tabriz-Armenia, care a costat peste 200 de milioane de dolari,
mãsurând 160 de kilometri. La mijlocul lui 2007 se va atinge
deplina operaþionalizare a conductei.48 Vartan Oskanian, ministrul armean de externe, anunþa în ianuarie 2007 cã gazoductul
Iran-Armenia va funcþiona în martie 2007, fiind nevoie de o
testare de trei luni în prealabil.49 În schimb, oficialii iranieni ºi-au
manifestat scepticismul în aceastã privinþã, apreciind cã armenii
mai au nevoie de timp. În septembrie 2006, cele douã state au
discutat posibilitatea construirii unui nou gazoduct, cu o capacitate
de tranzitare iniþialã de 1,7 miliarde de metri cubi ºi o lungime
de 200 de kilometri. În acelaºi timp, divizia de petrol a Gazprom
a purtat negocieri cu statul armean pentru construirea unei
rafinãrii în sud-estul Armeniei, spre a procesa materia primã din
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Iran. Petrolul rafinat ar urma sã se întoarcã în Iran pe calea
feratã, ºtiut fiind faptul cã acest stat duce lipsã de rafinãrii ºi
compenseazã parþial lipsa de produse petroliere rafinate prin
import de gazolinã.
De câþiva ani, cele douã state ºi-au interconectat sistemele
energetice, operând vânzãri de electricitate. Pentru Iran,
Armenia reprezintã unul dintre foarte puþinii aliaþi din regiune,
ºtiutã fiind ostilitatea dintre Iran ºi Azerbaidjan, referitoare la
viitorul teritoriilor locuite de azeri în Iran. De asemenea, relaþiile
strânse dintre Rusia ºi Iran explicã de ce Armenia, protejata
Moscovei, tinde sã se apropie de Iran. Câtã vreme graniþa turcoarmeanã rãmâne închisã din voinþa turcilor, la fel fiind ºi cea
azero-armeanã, ca represalii dupã rãzboiul din Nagorno-Karabah,
statul armean va putea importa energie doar din Rusia ºi Iran,
putându-ºi exporta bunurile în aceste þãri ori în Georgia. Însã
relaþia ruso-armeanã nu este lipsitã de anumite tensiuni: în aprilie
2006, confruntat cu riscul iminent al creºterii preþului gazelor
naturale importate din Rusia, statul armean a semnat cu Rusia
un acord de pãstrare a plafonului de preþ, pânã în 2009, acceptând
în schimb sã cedeze o mare parte din infrastructurile energetice
în favoarea companiilor ruseºti.50 Acest fapt a produs iritare în
rândurile unor cercuri politice de opoziþie de la Erevan.
Ucraina
Ucraina posedã zãcãminte de cãrbune importante ºi dispune
de centrale electrice care îi asigurã necesarul pentru consumul
intern. O anumitã cantitate de energie electricã este chiar exportatã. Existã ºi rezerve de gaz, dar nu sunt suficient exploatate
ºi nu ajung pentru nevoile interne. De aceea, Kievul importã
gaz mai ales din Rusia, dar ºi din Turkmenistan.
În anii 2003-2004, au fost semnate niºte acorduri între Rusia,
Ucraina ºi Germania privind tranzitarea gazelor pe teritoriul ucrai-
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nean cãtre Vest. Se vorbea de crearea unui consorþiu al gazelor
între aceste trei state, dar propunerea Kievului de a fi primite
în el ºi Uzbekistan, Turkmenistan, Kazahstan a fost respinsã
ferm de Moscova.
Rusia urmãrea sã preia controlul asupra sistemului de transport al gazelor din aceastã þarã, dar ºi atragerea Germaniei în
investiþii care sã ducã la modernizarea reþelei. Ulterior, noua
conducere de la Kiev a depus eforturi spre a diminua controlul
Rusiei asupra sectorului energetic naþional.
În ultimul an, preºedintele Iuºcenko a fãcut tot posibilul pentru
stabilirea unor relaþii privilegiate în plan energetic cu Azerbaidjanul, spre a obþine gaz din aceastã þarã. Însã statul azer are
propriile sale nevoi energetice, a reziliat acordul de import al
gazelor ruseºti cu tarif majorat ºi oferã ºi Georgiei o cantitate
de gaz la preþ mai mic decât cel al Gazprom. De asemenea, Kievul
a stabilit relaþii strânse cu opoziþia politicã din Turkmenistan,
spre iritarea guvernului acestei þãri.51 În iunie 2005, Ucraina ºi
Turkmenistan au semnat un acord de furnizare a gazelor cu multe
inovaþii faþã de cel precedent, valabil pânã la finele lui 2006.
Turkmenii se angajau sã livreze statului ucrainean 59 de miliarde
de metri cubi de gaz la un preþ foarte scãzut faþã de cel practicat
de Gazprom – 44 de dolari mia de metri cubi. Preºedintele
Iuºcenko a propus pãrþii turkmene construirea unei conducte
între cele douã state, care sã ocoleascã Rusia.52 Este interesant
faptul cã 50% din cantitatea de gaz natural primitã de Ucraina
din Rusia prin RosUkrEnergo provine din Turkmenistan, iar
amestecarea acestuia cu gaz rusesc permite obþinerea unui preþ
mai mic.
Au avut loc ºi vizite oficiale în Iran ale unor oficiali ucraineni
ºi tatonãri privind posibilitatea de a se importa gaz natural iranian.
Conducta respectivã ar putea fi construitã unind Iranul cu
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Armenia, Georgia ºi Ucraina, ori prin Marea Neagrã, sau direct
Iran-Turcia-Ucraina. Atuul geoeconomic al Ucrainei faþã de Rusia
este acela cã sistemul de transport al gazelor ruseºti cãtre UE
trece pe teritoriul Ucrainei. Mai exact, circa 70-80% din gazele
naturale exportate de Rusia în statele membre ale UE tranziteazã
Ucraina. Rusia însã poate, în caz de crizã bilateralã gravã cu
Ucraina, sã opreascã fluxul de hidrocarburi dinspre Turkmenistan
cãtre acest stat. În 2006, Ucraina s-a confruntat cu majorarea de
preþuri la gaze, impusã de Rusia, noul preþ fiind undeva la 220 de
dolari mia de metri cubi. Existã aºadar o stare de interdependenþã
energeticã între Rusia ºi Ucraina53, acest lucru fiind oarecum
valabil ºi în relaþia Rusiei cu Belarus. Mulþi oficiali ucraineni au
fost revoltaþi de politica preþurilor practicatã de Gazprom.
Ucraina ºi-a pus mari speranþe în petrolul ºi gazele aflate în
platforma continentalã a Mãrii Negre. Acest stat are un diferend
cu România, judecat de CIJ (Curtea Internaþionalã de Justiþie),
privind exploatarea resurselor de gaz ºi petrol din platoul continental al Insulei ªerpilor. Partea ucraineanã a început deja
exploatarea, deºi nu existã o sentinþã a CIJ care sã recunoascã
dreptul Kievului de a avea o felie din platoul continental. Circa
2,2 milioane de dolari au fost alocate de Kiev pentru amenajarea
insulei ºi pregãtirea explorãrii în cãutarea hidrocarburilor.54
Republica Moldova
Acest stat dispune de resurse energetice foarte limitate, fiind
dependent de Rusia, România ºi Ucraina pentru nevoile sale
curente. Circa 40% din importurile energetice ale Moldovei sunt
produse petroliere, fiind vorba per total de 30% din importurile
acestei þãri. Prin „pierderea” Transnistriei, Moldova a devenit,
din exportator de energie, importator. Peste 15% din consumul
naþional de electricitate este bazat pe importuri.
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Rusia

Este de departe cel mai important producãtor de gaze naturale
ºi petrol pentru zona Eurasiei. De asemenea, este ºi cel mai mare intermediar în vânzarea hidrocarburilor cãtre alte state, având
o situaþie de cvasimonopol pentru resursele energetice produse
de unele state, precum Turkmenistan, Kazahstan etc. Neputând
concura cu SUA în domeniul proiectãrii puterii militare în teatre
de luptã îndepãrtate, ºi nici cu UE din punct de vedere economic,
ºi confruntatã cu expansiunea NATO ºi UE cãtre Est, Rusia a
ales sã utilizeze „arma” energeticã. Ea a refuzat sã semneze Carta
Europeanã a Energiei ºi Protocolul privind tranzitul (Energy
Charter Treaty; de fapt Duma de Stat a refuzat sã ratifice acordul
referitor la Carta Energeticã) care ar fi permis competiþia dintre
firmele europene ºi cele ruseºti pentru infrastructuri energetice
ºi exploatarea resurselor energetice, precum ºi accesul strãinilor
la gazoductele ruseºti. În ianuarie 2002, preºedintele V. Putin a
militat pentru formarea unei Alianþe eurasiatice a producãtorilor
de gaze, cu scopul de a avea un control asupra strategiilor de
exploatare ºi vânzare practicate de Kazahstan, Turkmenistan ºi
Uzbekistan. Opoziþia din partea UE ºi acuzaþiile de violare a
documentului Energy Charter Treaty l-au determinat sã batã în
retragere. Rusia este iritatã profund de insistenþa UE de a semna
Carta, prin condiþionarea primirii în Organizaþia Mondialã a
Comerþului de aceastã acþiune. În plus, odatã ratificat documentul,
state ca Azerbaidjan, Kazahstan etc. ar avea dreptul legal sã poatã
folosi infrastructurile Gazprom spre a exporta energie cãtre Vest,
anihilând astfel monopolul rusesc asupra tranzitãrii.55
Ulterior, Rusia a întrerupt fluxul de gaze cãtre Vest în ianuarie
2006, invocând un diferend cu Ucraina. De asemenea, a mãrit
mult preþul energiei pentru Georgia, Republica Moldova, Azer-
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baidjan ºi Belarus, sugerând cã va utiliza aceastã armã contra
statelor ex-sovietice care vor sã se apropie de Occident. În
ianuarie 2007, dupã diferendul cu Belarus privind creºterea
preþurilor gazelor (ºi decizia Minskului de a impune o taxã de
tranzit pentru gazul rusesc), Rusia a întrerupt fluxul de gaze de
pe conducta Drujba, afectând astfel ºi toþi consumatorii occidentali. Sistarea livrãrilor prin oleoductul Drujba a afectat multe
state: Ungaria, Cehia, Slovacia ºi Ucraina, pe lângã Germania ºi
Polonia, state aprovizionate de ramura nordicã a conductei Drujba,
ºtiut fiind faptul cã circa 12% din consumul european de petrol
trece prin acest oleoduct. Þãrile afectate au fost nevoite sã recurgã
la rezervele de combustibil din stoc, iar rafinãriile au depus
eforturi spre a gãsi surse alternative de materie primã. La nivelul
UE, strategia de contracarare a acþiunilor monopoliste ruseºti
constã în diversificarea aprovizionãrii cu resurse de energie
clasicã ºi investiþiile în surse alternative, conform Strategiei
Europene a Energiei din 2006. În orice caz, principala piaþã de
desfacere pentru gazele ruseºti este constituitã de statele
europene, iar acest lucru este probabil sã devinã ºi mai evident
în viitor. Aºa cum se ºtie, Rusia ºi Germania au decis în 2005 sã
construiascã o mare conductã de gaz prin Marea Balticã (Northern
Stream), proiect foarte controversat deoarece s-ar putea solda
cu izolarea Poloniei ºi a statelor baltice, care depind ºi ele de
gazul rusesc.
Rusia pare sã deþinã cele mai mari rezerve mondiale de gaz
natural (48,1 mii de miliarde de metri cubi – 657 de miliarde de
metri cubi anual) ºi ocupã un loc fruntaº ºi la petrol (estimãrile
o plaseazã pe locul 2-5 în lume, dupã statele din Orientul Mijlociu,
cu circa 50 de miliarde de barili, cantitate certã, ºi peste 200 de
miliarde de barili conform estimãrilor)56. Rusia nu a vrut niciodatã
sã intre în OPEC, spre a avea libertate de miºcare în domeniul
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exporturilor de þiþei. O treime din exporturile mondiale de gaz
este asiguratã de Rusia, mai ales prin firma Gazprom, controlatã
de grupuri apropiate administraþiei prezidenþiale. Gazprom
livreazã pe piaþa europeanã 30% din cererea europeanã de gaz ºi
se strãduieºte sã monopolizeze ºi alte exploatãri din Rusia ºi
CSI, dar ºi din unele state ale UE. Se considerã, de regulã, cã
Gazprom este prima companie din lume din punctul de vedere al
producþiei ºi vânzãrii de energie, circa 60% din rezervele ruseºti
de gaz fiind sub controlul direct al acestei companii gigant.57
Gazprom deþine circa o treime din rezervele de gaz natural din
lume ºi a stabilit numeroase joint ventures cu firme din Europa
de Est ºi zona balticã. Dintre statele aflate în Zona Extinsã a
Mãrii Negre, Rusia exportã gaz cãtre Ucraina, Armenia, Turcia,
Bulgaria, România, Georgia (pânã în 2006), Azerbaidjan (pânã în
2006) ºi Republica Moldova.58
Firma franco-norvegianã BP-TNK a fost somatã deja de autoritãþile ruse sã cedeze o mare parte din drepturile de exploatare
a gazelor de la Kovytka (în raionul Irkutsk, în estul Siberiei59),
fiind ºantajatã de statul rus cu plata unor daune ecologice de 5
miliarde de dolari. Beneficiarul va fi, desigur, Gazprom-ul. Pe 16
ianuarie 2007, Putin a decis sã împartã rezervele de petrol ºi
gaz din platoul continental al Rusiei, la paritate între companiile
Gazprom ºi Rosneft, ambele controlate de statul rus. În
decembrie ºi ianuarie 2007, ministrul rus al Energiei, acompaniat
de liderii celor douã mari companii de stat, a negociat cu compania
algerianã Sonatrach exploatarea în comun a unor zãcãminte de
gaz din Algeria, fapt ce a trezit suspiciuni în UE. Este vorba de
exploatarea gazului natural lichefiat. De asemenea, ruºii au fãcut
presiuni foarte mari asupra firmelor occidentale spre a le
„convinge” sã renunþe la cota lor din exploatarea de gaz de la
Stokman, o uriaºã pungã de gaze lângã Murmansk. Gazprom a
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anunþat cã va demara singurã exploatarea gazelor din zonã, pe
fondul îngrijorãrilor cauzate de scãderea producþiei de gaze
naturale din Rusia, în viitorul apropiat.
Este un lucru cert cã dezvoltarea economicã spectaculoasã a
Rusiei dupã anul 2001 se bazeazã pe dependenþa multor state
europene (spre a nu mai vorbi de China, Japonia) de resursele
energetice ruseºti ºi de creºterea mondialã a preþurilor petrolului.
Sistemul de conducte este unul vast, ramificat, dar starea acestora
este adesea precarã. Cea mai cunoscutã conductã este Drujba,
care trece prin Belarus ºi alimenteazã multe state europene,
transportând 60 de milioane de tone anual. Construirea Caspian
Pipeline Consortium a reprezentat o mare realizare pentru Rusia,
la fel ca ºi conducta Blue Stream, acestea permiþând evitarea
Strâmtorilor turceºti, unde traficul e intens ºi reglementãrile
ecologice dure.
Turcia
Acest stat, cu ieºire atât la Marea Mediteranã, cât ºi la cea
Caspicã, nu este un mare producãtor de gaze ºi petrol, posedând
resurse energetice reduse. În contextul actual, Turcia este
dependentã energetic de Rusia, care-i furnizeazã circa 65% din
gazele naturale necesare. Dependenþa a tins sã creascã ºi mai
mult odatã cu darea în funcþiune la capacitate maximã a
gazoductului Blue Stream, ce leagã sudul Rusiei de nordul Turciei
prin Marea Neagrã, ºi care a fost inaugurat în noiembrie 2005.
Nevoile energetice ale Turciei au sporit mult în ultimii ani,
neputând þine pasul cu exploatarea rezervelor interne. Circa
90% din petrol este importat, în condiþiile în care rezervele
offshore din Marea Neagrã sunt subexploatate. Deoarece 90%
din exportul de petrol rusesc trece prin portul Novorossiisk de
la Marea Neagrã ºi majoritatea þiþeiului ajunge sã tranziteze
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Strâmtorile, Turcia a restricþionat în 2003 accesul prin acest loc,
invocând securitatea ecologicã. Însã Ankara ºi-a pus mari speranþe
în conducta Blue Stream care va fi probabil dublatã în urmãtorii
ani de încã una, la propunerea Moscovei. Deºi Turcia îºi doreºte
sã importe cât mai multe hidrocarburi dinspre CSI, pe care sã le
poatã dirija cãtre Europa, percepând taxe de tranzit, în acelaºi
timp, dupã cum aratã unii analiºti, nu vrea sã fie consideratã de
cãtre UE ca un pion în strategia Rusiei de monopolizare a
tranzitului de energie cãtre statele Uniunii. Aceastã percepþie
ar îngreuna ºi mai mult traseul de integrare europeanã al statului
turc.
Existã ºi dificultãþi de naturã politicã ºi securitarã. Astfel,
conducta ce lega oraºul irakian Mosul de Turcia funcþioneazã cu
intermitenþe (conducta Kirkuk-Ceyhan a fost sabotatã de insurgenþii sunniþi din nordul Irakului), iar perspectiva formãrii
unui Kurdistan irakian care va controla zona petrolierã Mosul
este de neacceptat pentru Ankara. În acest scop, Turcia face
presiuni în favoarea minoritãþii turcomane din nordul Irakului,
revendicând drepturi economice pentru aceasta. În ianuarie 2006,
guvernul turc a protestat faþã de decizia guvernului irakian de a
delega competenþa privind comerþul cu produse petroliere dintre
cele douã state autoritãþilor de profil din Kurdistanul irakian,
considerând aceasta drept un afront. Existã ºi o conductã de gaz
Iran-Turcia, dar ea este subutilizatã, deoarece actualmente piaþa
turcã este suprasaturatã cu gaze din Asia Centralã ºi Caucaz.
Gazele produse intern nu ajung decât pentru 2% din nevoile
populaþiei ºi ale industriei din Turcia. Prin conducta Baku-Tbilisi-Erzurum primeºte gaze din Azerbaidjan, iar prin Blue Stream,
din Rusia ºi Turkmenistan. De asemenea, obþine gaze din Iran,
începând cu anul 2001.
Dacã din Rusia se importã cam 65% din necesarul de gaze, din
Nigeria ºi Algeria se aduc gaze lichefiate (LNG). Aºadar, Turcia
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este dependentã de aceste state, mai ales de Rusia. Spre a diminua
aceastã vulnerabilitate geoeconomicã, Ankara aratã în ultima
vreme un interes deosebit pentru gazul din Turkmenistan,
existând voci care afirmã cã se urmãreºte realizarea unei conducte
transcaspice, prin construirea unei conexiuni între viitorul
gazoduct Nabucco ºi depozitele de gaz din Turkmenistan. Totuºi
nu trebuie uitat faptul cã statul turkmen s-a angajat în 2003 sã
furnizeze Rusiei 80 de miliarde de metri cubi de gaz anual, timp
de 25 de ani. Tot Turkmenistan va exporta ºi în China gaze, dar
posibil ºi pentru viitorul gazoduct transafgan care va duce energia
în India ºi Pakistan. Aºadar, din acest punct de vedere, nu va
putea pune la dispoziþia companiilor care vor realiza conectarea
cu Nabucco sau cu Baku-Erzurum decât cantitãþi limitate de
combustibil. Ipoteza creºterii foarte rapide a producþiei nu este
foarte probabilã pe termen scurt.
Turcia a acceptat sã se implice ºi în marea conductã Baku-Tbilisi-Ceyhan, la fel ºi în proiectul Nabucco, sugerând cã nu se lasã
presatã de Rusia, dar nici de Occident. Deºi este un producãtor
neînsemnat de hidrocarburi, Turcia îºi valorificã cu atenþie poziþia
de punte geopoliticã între marile state producãtoare (Rusia,
Azerbaidjan, Iran, Turkmenistan, Kazahstan) ºi cele consumatoare (statele din UE). Unele cercuri politice din Turcia cred
cã aceastã poziþie de interfaþã va putea ajuta þara sã adere la UE,
din nevoia europenilor de a controla traseele energetice. Turcia
constituie ºi o punte între Zona Extinsã a Mãrii Negre ºi bazinul
Mediteranei.
România
Dacã în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial România
era unul dintre principalii producãtori de petrol din lume, ulterior,
prin exploatarea ºi valorificarea intensã a petrolului ºi gazelor
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din alte zone ale lumii, s-a ajuns în 1976 la o cantitate de 14,6 milioane de tone de petrol extrasã anual. Þiþeiul este exploatat în
zona subcarpaþilor ºi, deocamdatã incipient, offshore în platoul
Mãrii Negre. Diferendul cu Ucraina referitor la platoul continental al Insulei ªerpilor împiedicã companiile româneºti sã
demareze procesul de identificare ºi exploatare a resurselor
offshore din zonã – petrol ºi gaze naturale. La nivelul anului
2000, s-au extras în România circa 6,04 milioane de tone de petrol,
13,6 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dar ºi 29,3 de
milioane de tone de cãrbuni.60 Ulterior s-a ajuns la 5,70 de
milioane de tone în 2004, respectiv 5,4 de milioane de tone în
2005. Unele studii indicã faptul cã rezervele de petrol ale României se cifreazã doar la aproximativ 1 miliard de barili (73,7 de
milioane de tone, conform documentului-proiect „Politica energeticã a României în perioada 2006-2009”61), ceea ce sugereazã
epuizarea acestora în 15-30 de ani. Consumul zilnic este de circa
110 000-130 000 de barili de petrol, importurile fiind puþin peste
50% din necesar.62 Cu toate acestea, þara noastrã ocupã locul al
cincilea din punctul de vedere al producþiei de petrol. Rezervele
de gaze sunt estimate la 184,9 de miliarde de metri cubi.
În 2005, producþia de gaze naturale în România a fost de 12,5 miliarde de metri cubi. Analiºtii Romgaz considerã cã rezervele
existente de gaze naturale din România sunt concentrate mai
ales în Podiºul Transilvaniei (65%), restul rezervelor fiind în
estul ºi sudul Carpaþilor. Departamentul American de Prospecþiuni (US Geological Survey) considerã cã România ar putea
avea importante rezerve de gaze naturale (circa 400 de miliarde
de metri cubi), aflate însã la adâncimi care depãºesc 4 000 de
metri, fapt ce îngreuneazã exploatarea.63 Dacã rezervele de
hidrocarburi ale României nu sunt prea mari, fiind chiar în
accentuat declin, în schimb þara dispune de multe capacitãþi de
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rafinare, ceea ce îi permite sã exporte numeroase produse
petroliere ºi petrochimice. Dacã pânã de curând aceste rafinãrii
erau încã proprietate de stat ºi funcþionau sub capacitatea lor
normalã, actualmente au fost atraºi investitori strãini importanþi
în joint ventures, iar petrolul caspic poate fi dirijat cu succes
cãtre aceste rafinãrii. Piaþa naþionalã a energiei se armonizeazã
treptat cu cerinþele politicii europene în domeniu. Ca þarã membrã a UE, România va participa la definirea unei strategii energetice pe termen lung, în concordanþã cu documentul european
din vara anului 2006. Statul român susþine în mod clar strategia
europeanã de diversificare a importurilor de energie, conºtientizând caracterul riscant al dependenþei de Federaþia Rusã în
acest domeniu. Speranþe mari sunt puse mai ales în cele douã
mari proiecte de conducte ce ar putea tranzita curând þara noastrã:
Nabucco ºi Constanþa-Trieste.64 Strategia de securitate naþionalã
din 2006 se referã la aspectul energetic în capitolul dedicat zonei
Mãrii Negre. Dezvoltarea „coridoarelor” care conecteazã zona
ponticã cu statele euroatlantice este una dintre marile prioritãþi
ale politicii externe a þãrii.65
Bulgaria
Acest stat dispune de rezerve mici de cãrbune (lignit) ºi de
cantitãþi foarte reduse de petrol ºi gaze naturale. Peste 30% din
consumul de energie la nivel naþional provine din cãrbuni. Bulgaria importã hidrocarburile necesare mai ales din Rusia, fiind
încurajatã de aceasta sã sprijine proiectul de conductã Burgas-Alexandropolis. Gazul stã la baza a 14,4% din nevoile de
consum primare.66 De asemenea, Bulgaria a avut pânã de curând
ºase reactoare nucleare la Kozlodui, dintre care trei s-au închis
la cererea UE, iar unul nou se va construi la Belene. Bulgaria
tinde sã devinã importator de energie electricã pânã la finalizarea
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noului reactor. Înainte vreme, era principalul exportator de energie din Balcani.

Proiecte internaþionale privind infrastructurile

Proiectele internaþionale privind infrastructurile energetice sunt foarte importante pentru geoeconomia regiunii
pontice. În acest sens, INOGATE ( Interstate Oil and Gas
Transport to Europe) reprezintã unul dintre pilonii economici
ai UE în regiune.67 INOGATE este finanþat mai ales prin Tacis
Regional Co-operation Programme al UE, care se adreseazã
statelor din CSI. INOGATE s-a remarcat prin asistenþa tehnicã
acordatã statelor producãtoare ºi celor beneficiare ale hidrocarburilor. România este una dintre primele þãri intrate în
INOGATE, acest lucru având loc în iunie 1999. Din pãcate, Rusia
nu a vrut sã participe la proiectul INOGATE, nedorind sã îi fie
limitatã libertatea de miºcare în domeniul energetic. Prioritãþile
asumate de INOGATE în trasarea conductelor petroliere sunt68:
•Modernizarea ºi extinderea conductei Drujba cãtre Europa
de Nord.
•Extinderea conductei Odessa-Brodi cãtre Plock cu posibilitatea conectãrii cu terminalul din Gdansk sau cu posibilitatea
conectãrii la Drujba.
• Construirea oleoductului Constanþa-Omisalj-Trieste ºi a
oleoductului Burgas-Alexandropolis, spre a ajuta la decongestionarea traficului prin Bosfor ºi Dardanele.

Prioritãþile în domeniul transportului de gaze naturale:

•Proiectul Northern Trans-European Gas Pipeline, o conductã
de 1 300 de kilometri care va lega St. Petersburg cu nordul
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Germaniei, apoi cãtre Olanda ºi Marea Britanie. Circa 20-30 de
miliarde de metri cubi vor fi astfel transportaþi. Depozitul de
gaze de la Stockman este unul de mare valoare, fiind în apropiere
de Murmansk în Marea Barents.
•A doua conductã Yamal-Europe cu trasee alternative prin
Belarus cãtre Polonia ºi prin statele baltice cãtre Polonia.
•Un sistem care sã conecteze Turcia-Grecia ºi Italia, fiind
astfel adus petrol din Orientul Mijlociu ºi Caspica. Ar fi vorba de
o conductã de 3 400 de kilometri prin care se vor transporta 22 de
miliarde de metri cubi.
•Gazoductul Turcia-Bulgaria-România-Ungaria-Austria,
denumit Nabucco. Lungime de 3 630 de kilometri ºi peste 20
miliarde de metri cubi anual.
•Gazoductul Grecia, FYROM, Serbia, Bosnia, Croaþia,
Slovenia.
•Gazoductul Azerbaidjan-Georgia-Turcia (Baku-Tbilisi-Erzurum) a început sã funcþioneze la finele lui 2006, bazându-se pe
depozitul de la Shah Deniz care are peste 450 de miliarde de
metri cubi.
•Gazoductul Turkmenistan-Iran-Turcia.

Tacis Regional Co-operation Programme 2004-2006 ºi-a propus, ºi într-o anumitã mãsurã a reuºit, sã promoveze comerþul ºi
investiþiile în domeniul energiei ºi transporturilor, fiindu-i alocat
un buget de 50 de milioane de euro pentru perioada 2004-2006.
INOGATE Programme (oil and gas networks) a dispus de un
buget de 18 milioane de euro pentru intervalul menþionat.
Secretariatul Tehnic al INOGATE din Kiev coordoneazã
„Iniþiativa Baku” (IB), un dialog politic destinat ameliorãrii
cooperãrii energetice dintre UE ºi statele din Regiunea Extinsã
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a Mãrii Negre, bazinului Caspic. Iniþiativa Baku dateazã din
noiembrie 2004. Se urmãreºte realizarea unei pieþe energetice
unitare care sã integreze ºi Europa de Est. UE participã la IB
prin Directoratul General pentru Transport ºi Energie ºi Europe
Aid Cooperation Office, Directoratul General pentru Afaceri
Externe. Þãrile implicate sunt: Armenia, Azerbaidjan, Belarus,
Georgia, Iran, Kazahstan, Kirghizstan, Republica Moldova, Rusia
(observator), Ucraina, Uzbekistan, Tadjikistan, Turcia ºi Turkmenistan. Ele îºi propun sã amelioreze ºi sã extindã infrastructura energeticã, sã garanteze securitatea transporturilor
energetice.69
Actualmente, se deruleazã procesul de implementare a liniilor
directoare ale UE pentru Reþelele Trans-Europene, cu scopul
dezvoltãrii de proiecte de linii de transport în cadrul Pan-European Transport Area (PETRA). În cadrul PETRA, iniþiativã a
UE, existã ºi un subgrup pentru Marea Neagrã (Black Sea Pan-European Transport Area–Petra) care studiazã posibilitatea trasãrii
unor rute de transport transcaspice mergând cãtre Ucraina ºi
Turcia.70 BSEC a fost ºi ea implicatã în redactarea conceptului
Black Sea Petra, dar nu a primit decât statut de observator în
acest grup.71 Comitetele de lucru ale acestui grup s-au reunit la
Bucureºti, în 2001 ºi 2002.

Marii actori externi ºi interesele lor energetice
în REMN ºi Caspica
UE

Statele membre ale UE au interesul comun de a avea un acces
cât mai larg la sursele de energie din zona Mãrii Negre, Caspica
ºi Asia Centralã. Actualmente, circa 50-60% din gazul ºi petrolul
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necesare sunt importate din exterior, mai ales din Rusia sau din
alte state ale CSI, preponderent prin intermediul conductelor
ruseºti. Din Rusia se importã direct 25% din necesarul de energie
(aproximativ 130 de miliarde de metri cubi de gaz), estimãrile
vorbind de 40% în 2030, plus 45% din Orientul Mijlociu.72 Este
posibil însã ca procentul importurilor sã ajungã la 70-75% din
necesar în 2025, conform unor estimãri pesimiste realizate de
Petroleum Economist.73 Vulnerabilitatea de ansamblu a UE derivã
din faptul cã Rusia deþine un cvasimonopol asupra coridoarelor
de transport al hidrocarburilor. Deºi conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan funcþioneazã la o capacitate crescutã, abia realizarea conductei
Nabucco ºi prelungirea oleoductului Odessa-Brodi cãtre Plock ar
reduce semnificativ aceastã dependenþã. Din pãcate, nu toate
statele membre ale UE au înþeles necesitatea ca Uniunea sã
negocieze acordurile energetice în mod unitar, pe picior de
egalitate cu Rusia. Soluþia bilateralã a fost preferatã, de exemplu,
de Germania, pentru construcþia gazoductului baltic (Northern
Stream), fapt ce a stârnit iritarea Poloniei ºi a celor trei state baltice, care s-au simþit date la o parte în ciuda apartenenþei comune
la UE. UE dispune din 2006 ºi de o Strategie Europeanã a
Energiei, care pune accentul pe diversificarea surselor de
aprovizionare ºi valorificarea resurselor alternative de energie.
Documentul nu menþioneazã Marea Neagrã ca regiune vitalã
pentru Uniune, ci doar Caspica, în trecere.
Deºi mai mulþi oficiali ai UE, printre care ºi comisarul european
pentru energie, Andris Piebalgs74, au recunoscut cã sunt dezamãgiþi de faptul cã Rusia întrerupe adesea fluxurile de energie
în scop politic ºi cã ºi-au pierdut încrederea în aceasta. Existã
totuºi o anumitã sensibilitate la nivelul Uniunii privind relaþiile
cu Rusia. Oficialii europeni nu vor sã „irite” Rusia, de aceea evitã
de obicei sã menþioneze zona Mãrii Negre în documentele ofi-
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ciale, în legãturã cu importanþa ei energeticã. Desigur, UE ar
putea dezvolta treptat o dimensiune regionalã a Mãrii Negre în
cadrul Politicii Europene a Vecinãtãþii, dimensiune care sã includã
ºi problematica energiei.
Fostul ministr u român al afacerilor exter ne, Mihai
Ungureanu, prezent la lucrãrile Consiliului pentru Afaceri
Generale ºi Relaþii Externe (CAGRE) al UE pe 22 ianuarie 2007,
a propus crearea unui „Proces Bucureºti”, dupã numele deja consacratului „Proces Barcelona”, care alãturi de Politica Vecinãtãþii
reglementeazã relaþiile UE cu statele din Mediterana ºi Africa
de Nord.75 În acest fel, UE ar gestiona unitar relaþiile cu statele
pontice, acþionând în mod coerent în cadrul politicilor sale aplicate
regiunii, inclusiv în domeniul tranzitului de energie.
La începutul anului 2007, UE a continuat eforturile pentru a
semna cu Rusia un nou acord de cooperare, care sã includã ºi
aspectele energetice, bazându-se pe Strategia Europeanã a
Energiei (SEE). Din pãcate, Comisia Europeanã nu a primit încã
un mandat din partea statelor membre spre a trece la acþiune.
Un prim pas ar fi ca Rusia sã semneze SEE, dar, chiar dacã acest
lucru nu se va întâmpla, se pot stabili niºte reguli minimale de
comportament care sã evite pe viitor crizele energetice în relaþia
UE-Rusia.
Este vital pentru UE sã reducã dependenþa de infrastructurile
ruseºti ºi sã cultive relaþiile directe cu statele producãtoare de
hidrocarburi sau care asigurã tranzit, din zona Mãrii Negre,
Caucaz ºi Asia Centralã. Chiar dacã nici Ucraina, nici Georgia,
Republica Moldova sau Azerbaidjan nu au ºanse pe termen mediu
de a intra în clubul select al UE, prin Politica Europeanã a Vecinãtãþii ele trebuie încurajate politic ºi economic sã furnizeze
energie cãtre Europa. De asemenea, se impune a fi ferite de
destabilizãrile venite din partea altor state. UE nu poate împiedica
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Ucraina ºi Belarus sã-ºi concesioneze (vândã) infrastructurile
energetice Rusiei. Le poate doar încuraja diplomatic ºi economic
sã nu facã acest lucru. În schimb, UE va trebui sã solicite treptat
statelor membre sã nu mai cedeze infrastructuri energetice de
pe teritoriile naþionale Rusiei pânã ce aceasta nu va accepta
semnarea Cartei Europene a Energiei ºi implicit liberalizarea ºi
demonopolizarea propriilor infrastructuri ºi zone de exploatare
a hidrocarburilor.76 UE aratã un interes special pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu hidrocarburi. La începutul
anului 2006, s-a vorbit la Bruxelles de posibilitatea construirii
unui gazoduct care sã porneascã de pe coasta Mãrii Adriatice ºi
sã se îndrepte cãtre centrul Europei, fiind aprovizionat cu gaz
din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord. Scopul explicit al acestui
proiect era tot reducerea gradului de dependenþã faþã de energia
importatã din Rusia.
NATO
Deºi Alianþa Nord-Atlanticã este o organizaþie politico-militarã, existã ºi o preocupare pentru alte niveluri de securitate
decât cea militarã, iar securitatea energeticã figureazã în
Conceptul Strategic al NATO din 1999. Cu ocazia recentului
summit al Consiliului Nord-Atlantic de la Riga, liderii aliaþi au
luat în calcul necesitatea de a se garanta securitatea energeticã
a þãrilor lor, spre a se evita întreruperea intempestivã a fluxurilor
de hidrocarburi („resurse vitale”), fiind nevoie de un efort coordonat de evaluare a riscurilor energetice, insistându-se pe securitatea infrastructurilor energetice. Se are în vedere apãrarea
intereselor energetice ale aliaþilor, la cererea acestora, ºi definirea domeniilor de acþiune în care NATO ar putea aduce o „plus
valoare”.77 Desigur, acest interes arãtat de Alianþã faþã de petrol
ºi gaze a trezit iritarea Rusiei, stat care doreºte sã controleze în mare
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parte tranzitul hidrocarburilor din Asia Centralã ºi Marea Caspicã
prin REMN. În acelaºi timp, la începutul anului 2007, NATO s-a
arãtat receptiv faþã de posibilitatea de a deschide accesul cãtre
reþeaua paneuropeanã de conducte, în beneficiul companiilor
private. Aceastã reþea a apãrut în epoca Rãzboiului Rece, cu scopul
de a se asigura necesarul de energie ºi lubrifianþi pentru forþele
armate aliate, chiar în momente de penurie ºi crizã. Dupã terminarea Rãzboiului Rece, s-a pus problema valorificãrii economice
a potenþialului acestei reþele de infrastructuri energetice în beneficiul statelor aliate. Sistemul de reþele NATO (NPS) se bazeazã
pe nouã sisteme militare de stocare ºi distribuire a hidrocarburilor, fiind vorba de peste 10 000 de kilometri de infrastructuri ce trec prin state precum Grecia, Italia, Turcia, Portugalia, Marea Britanie ºi Norvegia.78 Existã, de asemenea, Sistemul
de conducte al Europei Centrale, care cuprinde Belgia, Franþa,
Luxemburg ºi Germania, precum ºi Sistemul Nord-European de
Conducte, bazat pe infrastructuri din Danemarca ºi Germania.
În viitor, este posibil ca unele dintre principalele conducte din
România ºi Bulgaria sã fie incluse în NPS, fapt ce va asigura
securitatea energeticã pe flancul vestic al Mãrii Negre. Turcia
posedã deja douã sisteme separate, unul de Est ºi celãlalt de Vest,
aºadar se poate asigura, teoretic, o conectare cu unul dintre acestea.

SUA
Chiar dacã SUA se aprovizioneazã cu petrol mai ales din
America de Sud, Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord, nu se poate
nega interesul american de a sprijini aliaþi ºi parteneri strategici
din REMN ºi UE. Turcia, Georgia, Azerbaidjan ºi chiar Ucraina
sunt state considerate importante de Washington pe harta geopoliticã a Eurasiei. Dar nici România, Bulgaria, Polonia, Cehia,
statele baltice etc. nu sunt ignorate, din contrã. Atragerea în
comunitatea de securitate transatlanticã a acestor state din fosta
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sferã de influenþã a URSS prezintã un interes pe termen lung
prin prisma relaþiilor cu Rusia, dar ºi cu UE ºi China. De aceea,
americanii doresc sã contribuie la siguranþa aprovizionãrii cu
hidrocarburi a acestor state. De asemenea, ei nu doresc sã asiste
la pãtrunderea Iranului pe piaþa energeticã a acestor þãri (ca exportator de hidrocarburi) deoarece realizeazã cã acest fapt s-ar
traduce ºi prin influenþã politicã. SUA, atât prin Departamentul
de Stat, cât ºi prin Departamentul Apãrãrii, îºi manifestã interesul
sporit pentru REMN ºi Caucaz, Asia Centralã, dorind sã ajute la
gãsirea unor soluþii de evitare a dependenþei europenilor de coridoarele de transport ºi infrastructurile ruseºti. Americanii par
sã încurajeze implicarea NATO în asigurarea securitãþii fluxurilor
energetice dinspre Est cãtre Vest, aºa cum a reieºit cu ocazia
dezbaterilor prilejuite de summitul de la Riga. Dacã vor ajunge
la concluzia comunã cã securitatea energeticã este vitalã pentru
securitatea transatlanticã, europenii ºi americanii vor cãuta
strategii de spargere a monopolului rusesc ºi de liberalizare a
accesului la hidrocarburi. Analistul politic V. Socor propune în
acest sens crearea unui mecanism consultativ permanent UESUA care sã poatã evolua cãtre o celulã de planificare politicã.79
Implicarea NATO în asigurarea securitãþii conductelor, a punctelor
de trecere ºi rezervelor de energie nu este ceva ieºit din comun.
În fond ºi Turcia, Georgia ºi Azerbaidjanul ºi-au coordonat eforturile pentru a supraveghea conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan, iar
statele din GUAM ar putea proceda în mod similar în curând.
Alianþele militare care devin furnizori de securitate pe multiple
planuri se pot implica ºi în siguranþa energeticã a statelor membre. Forþe ale NATO (ºi/sau SUA) ar putea fi implicate direct în
paza conductelor Baku-Tbilisi-Ceyhan ºi Baku-Tbilisi-Erzurum, dar
ºi în antrenarea forþelor de protecþie din statele tranzitate de
conducte.

158

Regiunea Extins\ a M\rii Negre> concept, evolu]ie, perspective

China

Devenit unul dintre primii trei mari consumatori de hidrocarburi din lume, necesare pentru menþinerea actualului nivel
de creºtere economicã de 8-9% anual, China îºi îndreaptã privirile
mai ales asupra resurselor din Rusia, Kazahstan, Turkmenistan
ºi din Orientul Mijlociu, Africa, dar nu ignorã, desigur, nici
importanþa strategicã ºi economicã a REMN ºi a Caspicii.
Conducta principalã ce aduce petrol din Kazahstan în Xinjiang
(China) (Atasu-Alashankou) a fost inauguratã în decembrie 2005
ºi se bazeazã pe resursele din Caspica. Lungimea ei este de peste
1 000 de kilometri.80 Firma care gestioneazã conducta din partea
Kazahstanului este KazTransOil, filialã a Kazmunaigaz, societate
de stat. Investiþiile atrase în acest proiect au fost de 806 milioane
de dolari, cofinanþaþi de Kazmunaigaz ºi China National
Petroleum Company (CNPC). S-a planificat ca în 2011 un nou
segment de conductã sã uneascã Kenyak ºi Atasu. În cazul cel
mai fericit, China va reuºi sã îºi satisfacã 5% din necesitãþile
naþionale de petrol prin import din Kazahstan, concesionarea
de zone petrolifere ºi achiziþionarea de infrastructuri în aceastã
þarã.
Aºadar, este vorba de un proiect de conductã în lungime de
3 000 de kilometri care ar permite Chinei sã exploateze direct
resursele energetice din Caspica.
În anul 2002 s-a încheiat construirea unui segment de 400 de
kilometri care uneºte Atyrau (zona cea mai bogatã în petrol din
vestul Kazahstanului) cu Kenyak, zona petroliferã controlatã de
CNPC. CNPC a pregãtit aprovizionarea noii conducte prin achiziþionarea în 2005 a firmei canadiene PetroKazahstan, inclusiv
zona petroliferã Kumkol. Kazahstanul este destul de mulþumit
sã nu mai depindã doar de Rusia ºi de Caspian Pipeline
Consortium pentru a vinde petrol în strãinãtate. Desigur, dacã
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producþia petrolierã kazahã nu va creºte chiar în ritmul scontat,
va exista o concurenþã pentru atragerea fluxurilor de petrol între
Atasu-Alashankou, Baku-Tbilisi-Ceyhan ºi Nabucco, pe lângã
CNPC. Totuºi, guvernul de la Astana nu doreºte ca marii actori
externi – Rusia ºi China – sã cumpere reþelele de infrastructuri
majore din þarã, fapt ce ar duce la pierderea autonomiei energetice. În acelaºi timp, „poligamia” energeticã a Kazahstanului
corespunde strategiei de politicã externã de tip tous azimuts,
anume refuzul de a opta clar pentru Rusia sau pentru Occident,
cum au fãcut pe de o parte Uzbekistan, Armenia, pe de altã parte
Georgia ºi Azerbaidjan. Toate porþile au fost lãsate deschise,
fiind anunþatã o politicã externã pragmaticã. Este puþin probabil
ca partea chinezã sã permitã închirierea oleoductului sãu pentru
transportarea de petrol cãtre Europa Centralã ºi de Vest, aºadar
chinezii se aºteaptã la o tentativã a europenilor ºi americanilor
de a construi conducte pe teritoriul kazah cãtre vest.
Factorii de decizie din China au observat cã preºedintele rus,
V. Putin, realizeazã un fel de ºantaj asupra UE ºi Chinei, ameninþându-le voalat cã, în caz de „probleme” în relaþiile bilaterale,
va dirija fluxurile de gaz ºi petrol cãtre una dintre ele în
defavoarea celeilalte, fãrã a exclude ºi Japonia din acest calcul.
Deºi Rusia este un partener strategic, politic ºi economic major
al Chinei, totuºi bunurile exportate de chinezi merg mai ales
spre piaþa UE ºi a SUA. Pe fondul scãderii rezervelor de gaz ale
Rusiei, China ar putea deveni treptat mai agresivã faþã de
Moscova, concurând pentru atragerea statelor din Caucaz ºi Asia
Centralã, bogate în resurse sau cu o poziþie vitalã pentru controlul
coridoarelor de transport. Mai ales dacã în Orientul Mijlociu ºi
Africa de Nord se va confrunta cu rivalitatea SUA sau cu tulburãri
cauzate de regimuri islamiste, state eºuate, terorism. Dacã NATO
ºi GUAM se vor implica în securizarea conductelor ºi depozitelor
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energetice, este posibil ca ºi Organizaþia de cooperare de la
Shanghai sã îºi asume treptat acest rol.
Concluzii

Existenþa unor însemnate resurse de petrol ºi gaze naturale
în Zona Extinsã a Mãrii Negre este o certitudine, singurele diferenþe fiind în domeniul estimãrilor cantitative. Majoritatea rezervelor se aflã concentrate în bazinul Mãrii Caspice (circa 4-5%
din rezerva mondialã de petrol), în timp ce Marea Neagrã este
mai sãracã în resurse, dar are o valoare geopoliticã sporitã datã
de poziþia sa geograficã. Marea Neagrã constituie o regiune de
tranzit predilectã pentru gazele ºi petrolul din Caspica ºi Asia
Centralã, în drumul lor cãtre Europa. De asemenea, nu este
exclus ca o parte din rezervele Iranului sã fie cu vremea dirijate
tot cãtre aceastã zonã, în cãutarea pieþei europene.
O problemã realã o constituie disparitatea dintre resursele
de care dispun unii actori regionali (mai ales Rusia, dar ºi
Azerbaidjan, Kazahstan, Turkmenistan) ºi alþii mai slab dotaþi
(Turcia, România, Ucraina) sau aproape lipsiþi de hidrocarburi
(Bulgaria, Republica Moldova, Armenia).
Pe fondul preocupãrii crescânde a marilor state consumatoare
de hidrocarburi faþã de epuizarea resurselor naturale, de instabilitatea politicã din Orientul Mijlociu Extins (principala regiune
care furnizeazã petrolul în lume) ºi de necesitatea de a menþine
ritmuri de creºtere economicã susþinutã, mulþi analiºti politici
ºi economici cred cã Rusia s-a „specializat” într-o politicã a
crizelor energetice deliberat întreþinute. Scumpind peste noapte
preþul gazelor, întrerupând fluxurile de energie prin conducte
vitale pentru þãrile UE (cum e faimoasa Drujba, de care depind
multe state – Polonia, Ucraina, Germania etc.) cu ocazia
„certurilor” cu vecinii ucraineni ºi bieloruºi, Rusia a dat de înþeles
cã se poate servi de resursele ei ca de o armã în jocul politico-
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strategic mondial. Mai mult chiar, Rusia se doreºte intermediarul
obligatoriu al statelor care nu au ieºire directã la alte mãri. Pe
de altã parte, guvernanþii ruºi dezmint aceste acuzaþii ºi afirmã
cã au cele mai bune intenþii faþã de partenerii lor europeni, însã
nu pot accepta unele clauze cuprinse în Carta Europeanã a
Energiei care ar dezavantaja grav firmele ruseºti exportatoare
de hidrocarburi.
Competiþia între statele industrializate pentru resursele
energetice ale Eurasiei dateazã de peste un secol, însã dezvoltarea
sectoarelor industriale de vârf ºi a serviciilor, precum ºi perspectiva epuizãrii acestor resurse pare sã fi înteþit percepþiile
de rivalitate ºi înfruntare. Dacã pentru statele producãtoare de
hidrocarburi din Caucaz ºi Asia Centralã marea problemã este
felul în care îºi pot exporta fãrã restricþii aceste produse cãtre
pieþele occidentale, þãrile consumatoare vor sã gãseascã surse
de aprovizionare stabile din punct de vedere politic, economic ºi
din punctul de vedere al securitãþii. Perspectivele creºterii economice pentru statele membre ale UE sunt strâns legate de
accesul la hidrocarburile din import, iar zona Mãrii Negre-Caspica
ocupã un loc esenþial pe agenda economicã a Uniunii. Interesul
deosebit pentru protejarea coridoarelor de transport faþã de
întreruperile accidentale sau voluntare, cauzate de ºantaj politic,
sabotaje, acte teroriste, se manifestã ºi în cazul NATO, care a
decis la summitul de la Riga din 2006 sã creeze un plan de
securizare a acestor rute considerate de interes strategic de
cãtre statele membre. Nu existã nicio fatalitate în acest domeniu,
iar epuizarea rezervelor, blocarea lor din motive politico-militare
în zone tulburi, sau monopolizarea de cãtre unele centre de
putere nu vor conduce în mod obligatoriu la crize ºi conflicte
militare. Între timp, se vor valorifica resurse alternative (eoliene,
nucleare, hidraulice etc.), se vor stabili noi parteneriate cu state
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din Orientul Mijlociu ºi Africa, aºadar competiþia pentru
hidrocarburile din Eurasia nu este un joc cu sumã nulã.
În acest context, importanþa geostrategicã a statelor tranzitate
de conducte, cu rol de „punþi” sau „porþi” energetice între Est ºi
Vest (Turcia, Ucraina, Belarus, dar ºi România, Bulgaria), nu
are nevoie de explicaþii suplimentare. Principalii beneficiari ai
resurselor de energie se vor strãdui sã atragã sau sã menþinã
aceste þãri în aria lor de influenþã, spre a-ºi asigura continuitatea
fluxurilor de aprovizionare. Geopolitica trasãrii conductelor este
adesea denumitã în studiile de specialitate the great game,
expresie ce sugereazã miza foarte înaltã a acestor proiecte pe
care statele cele mai puternice vor sã le transforme în realitate.
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ABREVIERI

BDN – Conducta Baku-Daghestan-Novorossiisk
BEI – Banca Europeanã de Investiþii (European Investment Bank)
BERD – Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare (European Bank for Reconstruction and Development)
BIRD – Banca Internaþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(International Bank for Reconstruction and Development)
BLACKSEAFOR – Grupul de Cooperare Navalã din Marea Neagrã
BSEC – Organizaþia pentru Cooperare Economicã la Marea Neagrã
(Organization of the Black Sea Economic Co-operation)
BSFOCS – Sistemul de cabluri de fibrã opticã al Mãrii Negre (Black Sea
Fibre Optic Cable System)
BSTDB – Banca de Comerþ ºi Dezvoltare a Mãrii Negre (Black Sea
Trade and Development Bank)
BTC – Conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan
CDC – Comunitatea Opþiunii Democratice (Community of Democratic
Choice)
CFE – Tratatul privind Forþele Armate Convenþionale din Europa (Treaty
on Conventional Armed Forces in Europe)
CIJ – Curtea Internaþionalã de Justiþie
CPC – Consorþiul Conductei Caspice (Caspian Pipeline Consortium)
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CSCE – Conferinþa pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
(Conference for Security and Co-operation in Europe)
CSI – Comunitatea Statelor Independente
DOKAP – Proiectul de Telecomunicaþii din Estul Mãrii Negre (Eastern
Black Sea Telecommunications Project)
EAPC – Consiliul Parteneriatului Euroatlantic ( Euro-Atlantic
Partnership Council)
ENP – Politica Europeanã de Vecinãtate (European Neighbourhood
Policy)
FMI – Fondul Monetar Internaþional (International Monetary Fund)
FYROM – Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei (Former Yugoslav
Republic of Macedonia)
GBSA-WG – Grupul de lucru privind Regiunea Extinsã a Mãrii Negre
(Greater Black Sea Area – Working Group)
GUAM – Organizaþie de cooperare compusã din Georgia, Ucraina,
Azerbaidjan ºi Republica Moldova
GUEU – gazoductul Georgia-Ucraina-UE
ICBSS – Centrul Internaþional pentru Studii asupra Mãrii Negre
(International Centre for Black Sea Studies)
ICE – Iniþiativa Central Europeanã (Central European Initiative)
INOGATE – program finanþat de Uniunea Europeanã privind
Transportul Interstatal de Petrol ºi Gaze (Interstate Oil and Gas Transport
to Europe)
IPAP – Plan Individual de Acþiune (Individual Partnership Action Plan)
IPP – Plan Individual al Parteneriatului ( Individual Partnership
Programme)
ISAF – Forþa Internaþionalã de Asistenþã pentru Securitate din
Afganistan (International Security Assistance Force)
KFOR – Kosovo Force
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MAP – Plan de Acþiune pentru Aderare (Membership Action Plan)
MFPSEE – Forþa Multinaþionalã de Menþinere a Pãcii din Sud-Estul
Europei (Multinational Peace Force South-Eastern Europe)
NATO – Organizaþia Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic
Treaty Organization)
NIS – Noile State Independente (Newly Independent States)
NPS – Sistemul de conducte al NATO (NATO Pipeline System)
NUC – Comisia NATO-Ucraina (NATO-Ukraine Commission)
OAE – Operation Active Endeavour
OCC – Conceptul Capabilitãþilor Operaþionale (Operational Capabilities
Concept)
OECD – Organizaþia pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
(Organisation for Economic Co-operation and Development)
ONU – Organizaþia Naþiunilor Unite
OSCE – Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (Organization for Security and Co-operation in Europe)
PABSEC – Adunarea Parlamentarã a Organizaþiei pentru Cooperare
Economicã la Marea Neagrã (Parliamentary Assembly of the Black Sea
Economic Co-operation)
PAP-DIB – Parteneriatul privind construirea instituþiilor de apãrare
(Partnership Action Plan on Defence Institution Building)
PARP – Procesul de Planificare ºi Analizã al Parteneriatului (Planning
and Review Process)
PCA – Acorduri de Parteneriat ºi Cooperare (Partnership and Cooperation Agreements)
PERMIS – Secretariatul Internaþional Permanent al Organizaþiei pentru
Cooperare Economicã la Marea Neagrã ( Permanent International
Secretariat of the Organization of the Black Sea Economic Co-operation)
PESA – Politica Europeanã de Securitate ºi de Apãrare
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PESC – Politica Externã ºi de Securitate Comunã a Uniunii Europene
PETRA – Zona de Transport Paneuropean (Pan-European Transport
Area)
PfP – Parteneriatul pentru Pace (Partnership for Peace)
PSESE – Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
REMN – Regiunea Extinsã a Mãrii Negre
SAC – Senior Advisory Council
SECI – Iniþiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei (Southeast European
Co-operative Initiative)
SEDM – Reuniunea Miniºtrilor Apãrãrii din Þãrile Europei de Sud-Est
(South East Defense Ministerial Process)
SEE – Strategia Europeanã a Energiei
SEEBRIG – Brigada Multinaþionalã de Pace din Sud-Estul Europei
(South-Eastern Europe Brigade)
SEECAP – Document comun privind evaluarea riscurilor de securitate
pentru Europa de Sud (South East Europe Common Assessment Paper on
Regional Security Challenges and Opportunities)
SEECP – Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est (South-East European Co-operation Process)
SEEGROUP – Grupul director pentru cooperare în probleme de
securitate în Europa de Sud-Est (South East Europe Security Co-operation
Steering Group)
SEESIM – Reþeaua de Simulare din Sud-Estul Europei (Southeastern
Europe Simulation)
SIMIHO – Reþeaua de Conectare prin Satelit a Spitalelor Militare
(Satellite Interconnection of Military Hospitals)
SPPD – Strategic Pipeline Protection Department
START – Tratatul privind Reducerea Armelor Strategice (Strategic
Arms Reduction Treaty)

174

Regiunea Extins\ a M\rii Negre> concept, evolu]ie, perspective

TACIS – Asistenþã tehnicã pentru Comunitatea Statelor Independente
(Technical Aid to the Commonwealth of Independent States)
TAE – Reþeaua internaþionalã de comunicaþii prin fibrã opticã Trans
Asia-Europa
TEN – Reþeaua Transeuropeanã de Transport (Trans-European
Networks)
TET – Telecomunicaþii Transeuropene (Trans-European Telecommunications)
TRACECA – Coridorul de Transport Europa-Caucaz-Asia (Transport
Corridor Europe-Caucasus-Asia)
UE – Uniunea Europeanã
UNOMIG – Misiunea de Observare din Georgia a Organizaþiei Naþiunilor
Unite (United Nations Observer Mission in Georgia)
USDE – Departamentul pentru Energie al Statelor Unite (United States
Deparment of Energy)
WCO – Organizaþia Mondialã a Vãmilor (World Customs Organization)
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