
Nimeni nu poate nega rolul 
liderului unui stat în politica 
internă ș i  chiar  în  cea 
internaţională, având în vedere 
funcţia unui președinte și a unui 
prim-ministru de reprezentare pe 
plan extern.  

De multe ori, personalitatea 
l id erul u i ,  c onvinger i le  ș i 
credinţele acestuia au influenţat 
semnificativ cursul dezvoltării 
unui stat, al reformelor sau 
regreselor prin care instituţiile 
statului și economia au trecut. 
Primăvara anului 2013 a fost 
marcată de două evenimente 
neplăcute care au readus în 
atenţia publicului larg puterea pe 
care un lider o are de a decide 
calea pe care un stat o va dezvolta. 
Pe 5 martie 2013, președintele 
Venezuelei, Hugo Chavez, a 
decedat. Acesta a influenţat 
semnificativ dezvoltarea și poziţia 
internaţională a Venezuelei în 
ultimii 14 ani, perioadă în care s-a 
aflat la conducerea statului. 
Personalitatea și concepţiile sale 
despre cum ar trebui organizat 
statul, despre cum ar trebui 
adaptată democraţia la specificul 
v e n e z u e l a n  a u  m a r c a t 
semnificativ istoria statului latino
-american astfel că și după 
moartea sa, Chavez continuă și va 
continua să joace un rol important 
în politica Venezuelei.  

Dacă drumul pe care l-a ales el 
pentru Venezuela a fost cel mai 
potrivit sau dacă statul ar fi putut 
cunoaște o dezvoltare mai amplă 
dacă nu l-ar fi avut președinte pe 

Chavez sunt întrebări la care acest 
editorial nu caută răspunsuri. 
Chavez a fost un lider politic 
îndrăgit de poporul său și, deși 
contestat de mulţi lideri occidentali, 
mandatele sale ca președinte conţin 
multe lecţii care nu trebuiesc 
ignorate.  
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„Sunt convins că drumul către o 
lume nouă mai bună nu este 

capitalismul, ci socialismul.”  -  
Hugo Chavez 

Problema cu socialismul este că la 
un moment dat vei rămâne fără 

banii altor oameni.” -  
Margaret Thatcher  



Și Marea Britanie a pierdut în luna aprilie o mare 
personalitate, pe data de 8 aprilie decedând cea 
care a fost prima femeie lider al unui partid politic 
britanic important și prima femeie prim-ministru 
a Marii Britanii, Margaret Thatcher. Pe 8 aprilie 
The Economist dedica un întreg articol descrierii 
carierei politice și reușitelor unei personalităţii 
excepţionale a scenei politice britanice și 
internaţionale ca un elogiu adus acesteia în ziua 
decesului său. Articolul intitulat “Margaret 
Thatcher, Doamna care a schimbat lumea”, 
portretizează o femeie puternică, care și-a pus 
amprenta nu doar în cadrul Partidului Conservator 
și a politicii britanice, ci și pe politica europeană și 
chiar internaţională. Așa cum articolul reiterează, 
viziunea acesteia s-a concretizat într-o doctrină, 
am putea spune, cunoscută sub numele de 
thatcherism. Esenţa gândirii sale politice ar putea 
fi redusă la percepţia acesteia că naţiunile pot 
deveni măreţe doar dacă indivizii sunt liberi, liberi 
să-și conducă propriile vieţi.  Doamna de fier a 
Marii Britanii a lăsat numeroase lecţii care nu ar 
trebui să fie considerate istorie, acestea putându-și 
găsi aplicabilitate în multe societăţi europene de 
astăzi.  

Reprezentanţi ai două lumi diferite, cu viziuni 
diferite asupra organizării și conducerii statului, 
dar și a politicii internaţionale, fiecare dintre cei 
doi constituie o emblemă pentru propria naţiune și 
pentru un anumit mod de gândire politică, dar și 
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simboluri ale unor personalităţi care s-au 
dedicat propriilor naţiuni.  

Evenimentele care zguduie în prezent scena 
internaţională lasă prea puţin timp de reflecţie 
cu privire la cât bine sau rău poate face un lider 
și ce trebuie preluat ca bun sau ca rău din 
perioadele de peste 10 ani în care Margaret 
Thatcher și Hugo Chavez și-au condus ţările. În 
mare măsură, instabilitatea din prezent din 
peninsula coreeană este creată tot de un lider, 
ale cărui acţiuni par în viziunea unora complet 
iraţionale, lipsite de sens și periculoase, în timp 
ce pentru instabilitatea din zona euro încă se 
caută personalităţile vinovate.  

Ceea ce aș vrea să adaug în aceste ultime rânduri 
este un punct de vedere personal și anume că 
niciun lider politic, analist politic, jurnalist 
politic sau simplu student de știinţe politice și 
relaţii internaţionale nu ar trebui să privească 
moartea acestor două personalităţi ca fiind 
lipsite de interes și fiecare ar trebui să aloce 
măcar două minute pentru a se gândi ce ar putea 
lua prelua de la acești doi oameni, care din multe 
puncte de vedere au avut viziuni diferite, iar cele 
două citate de la începutul articolului reliefează 
foarte bine acest lucru. 

 

Alina MOGOȘ 



 Cipru era deja în afara pieţelor de capital 
de mai bine de un an, datorită 
calificativelor primite din partea 
agenţiilor de rating.  

În această situaţie a cerut ajutor Rusiei care a 
împrumutat insulei 2,5 miliarde de euro, în 
schimbul unor dobânzi deloc neglijabile. Și 
Marea Britanie lua în considerare la acel moment 
să acorde un împrumut bilateral Ciprului datorită 
relaţiilor speciale cu Nicosia și ale importanţei 
strategice ale bazelor militare britanice din Cipru, 
dar decizia finală a fost în defavoarea unui astfel 
de împrumut. Din acel moment oficialii europeni 
au specificat clar guvernului cipriot că în 
schimbul asistenţei va trebui să accepte un pachet 
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În iulie 2012, Cipru era a cincea Ńară din zona 
euro care cerea un acord internaţional de salvare/
asistenţă (bailout) pe fundalul problemelor 
economice în creștere și a provocărilor puse pe 
umerii băncilor cipriote în urma scăderii 
ratingului în sondajele unor agenţii de evaluare de 
renume.  Guvernul cipriot a cerut atunci ajutorul 
înainte de expirarea termenului limită pentru a 
recapitaliza una dintre cele mai mari bănci ale 
ţării. Atunci guvernul a argumentat că scopul 
asistenţei cerute era acela de a reduce riscurile 
asupra economiei cipriote, în special cele ce se 
difuzau din sectorul financiar datorită largii 
expuneri la economia grecească. 

 

Faptul că UE se luptă de ceva vreme să iasă din criză, iar lumina de la capătul tunelului întârzie să se întrevadă nu mai este 
de mult timp ceva nou. Însă, evenimentele din ultimele luni au scos la iveală faptul că recesiunea prin care trece UE ar 
putea avea consecinţe pozitive pentru procesul de construcţie europeană și întărirea coeziunii, odată depășite discuţiile cu 
privire la destrămarea zonei euro. UE crează imaginea că, asemeni unei păsări Phoenix, poate renaște din propria-i cenușă 
și nu oricum, ci mai solidară, performantă și unită. În luna martie, Ciprul a fost statul european ce a ameninţat foarte mult 
stabilitatea zonei euro, sistemul său bancar aflându-se în prag de colaps după ce agenţiile de rating i-au dat calificative 
negative, făcând imposibil accesul la liniile de credit internaţionale pentru a-şi refinanţa propriile bănci. La sfârșitul lunii 
martie, s-a ajuns la un acord de salvare destul de controversat la nivel internaţional datorită noutăţii pe care o aduce, dar 
și multiplelor semnificaţii pe care le poate avea. O parte dintre aceste semnificaţii au fost clarificate la începutul lunii 
aprilie, când, cu ocazia celei de-a noua Reuniuni Europene Regionale, doi comisari europeni au vorbit despre necesitatea 
unei UE mai unite cu un nou plan de dezvoltare pentru soluţionarea deficienţelor ce au condus la criza curentă. Ciprul a 
devenit statul-exemplu pentru celelalte state europene sudice ce se confruntă cu probleme asemănătoare, dar și pentru 
discuţiile referitoare la politica de coeziune și modelul social european.  

  Cipru, paradisul fiscal spulberat? 
 

1.  Protest în Cipru 
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de reforme economice și fiscale. Primul Ministru 
al Luxemburgului, Jean-Claude Juncker, care 
conducea în 2012 grupul miniștrilor de finanţe ai 
zonei euro, declara că „în schimbul ajutorului va fi 
necesară o politică de condiţionalitate care va 
include măsuri create pentru a răspunde 
principalelor ameninţări la adresa economiei 
Ciprului, în special celor din sectorul financiar.” 
Cirpul, însă, dorea atunci ajutorul doar pentru a 
recapitaliza una dintre băncile cu probleme ale 
ţării, fără, însă a avea în plan de reforme 
structurale substanţiale. [1]  

 Ciprul a respins termenii Troicii (formată din 
Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și 
Fondul Monetar Internaţional). Abia în noiembrie  
s-a ajuns la un acord care includea măsuri de 
austeritate precum tăieri ale salariilor angajaţilor 
din sectorul public, ale beneficiilor sociale, 
pensiilor și alocaţiilor, creșterea TVA și a altor taxe 
și impozite, însă acordul încă nu era definitivat 
mai trebuind stabilită suma de acordat.  Se 
preconiza că băncile cipriote ar avea nevoie de o 
recapitalizare de aproximativ 16 miliarde euro, 
cam cât PIB-ul total al ţării. Negocierile pentru 
ieșirea din criza financiară cu UE au fost 
tărăgănate de fostul guvern socialist și reluate într-
un moment critic, după alegerea Președintelui 
Nicos Anastasiades. [2] 

Criza s-a acutizat când pe data de 13 martie 
2013 agenţia de rating Moody a retrogradat 
Ciprul în categoria junk—nerecomandată 
pentru investiţii, consecinţă a marii expuneri a 
băncilor cipriote în sistemul bancar din Grecia. 
Totodată, agenţia a atribuit obligaţiunilor emise de 
guvernul cipriot o perspectivă negativă. În 
ianuarie 2013, agenţia Standard&Poor 
retrogradase Ciprul la categoria junk, în timp ce 
agenţia Fitch îl plasa cu puţin înaintea categoriei 
junk. [3] Aflat în această categorie, Ciprul nu 
putea accesa împrumuturi internaţionale de pe 
pieţele de credit mondiale, iar nevoia de a 
refinanţa cele mai mari bănci cipriote presa pe 
umerii guvernului de la Nicosia. În această situaţie 
a urmat o perioadă de negocieri cu UE, Troica, 
Rusia, apoi negocieri în cadrul guvernului cipriot, 
convingerea parlamentului, existând zile în care 
băncile cipriote au fost chiar închise. În final s-a 
ajuns la un acord de asistenţă (de bailout) cu 
Grupul Euro, acord care în final a trecut și de 
Parlamentul cipriot, dar a condus la ample 
dezbateri și critici internaţionale. În schimbul unui 
ajutor de 10 miliarde de euro din partea UE și a 
FMI menit a salva de la colaps sectorul bancar și 
economia cipriotă per ansamblu (sectorul bancar 
și turismul ocupând o pondere semnificativă din 
economia ţării), Ciprul a convenit asupra unor 

măsuri de a restructura sectorul său bancar, 
între care creșterea taxelor și privatizări.  

Conform înţelegerii, a doua cea mai mare bancă 
a Ciprului – Laiki Bank- va fi închisă și 
depozitele de peste 100000 de euro vor fi 
mutate într-o „bancă rea” (engl. Bad bank), în 
timp ce depozitele sub 100.000 euro vor fi 
mutate în Bank of Cyprus, cea mai mare bancă a 
ţării care va fi restructurată. În același timp, 
depozitele mai mari de 100.000 de euro în 
cadrul Bank of Cyprus vor fi îngheţate ;i ulterior 
vor fi utilizate pentru a contribui la miliardele 
necesare ieșirii din criză, pentru cota de 
refinanţare care cade în sarcina autorităţilor 
cipriote, însă nu este clar care va fi exact 
procentul luat din acești bani. Pentru a preveni 
falimentarea băncilor, s-a fixat și o limită de 
retragere, astfel nu pot fi retrași mai mult de 
300 de euro pe zi sau transferaţi mai mult de 
5000 de euro pe lună pe carduri de credit. [4] 

Se poate pune întrebarea de ce s-a 
convenit asupra unui acord de bailout, 
care presupune că și statul afectat 
contribuie la propria-i ieșire din criză?    

Unul dintre cele mai la îndemână răspunsuri ar 
putea fi corelat cu alegerile din Germania și 
percepţia germanilor asupra Ciprului ca fiind  
un paradis fiscal. Astfel, guvernul german nu se 
arăta dispus a împrumuta pur și simplu bani 
ciprioţilor, lucru care ar fi putut fi perceput de 
populaţie ca salvându-i pe rușii care spălau bani 
prin depozitele lor în Cipru. Un acord de bailout 
sancţionează atât băncile, cât și pe cei cu sume 
de peste 100.000 de euro, care vor fi blocate, 
lucru care poate fi ușor perceput de către opinia 
publică ca sancţionându-i pe cei responsabili de 
criză.  

Totodată, prin această soluţie Bank of Cyprus a 
devenit cumva proprietate a întregii zone euro.  
Se consideră că această soluţie aleasă pentru 
ieșirea din criză a sistemului bancar cipriot a 
adus un deficit de imagine asupra credibilităţii 

Cipru, paradisul fiscal spulberat? 
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privind soluţionarea crizelor financiare de către 
factorii de decizie din zona euro și Fondul 
Monetar Internaţional. [5] 

Faptul că s-a ajuns la o înţelegere, însă, nu trebuie 
confundat cu sfârșitul crizei financiare din Cipru, 
acesta depinzând de abilitatea guvernului de a 
duce la bun sfârșit și cu succes restructurarea fără 
a ieși din zona euro. Desigur, așa cum pe 
parcursul lunii martie, dar și începutul lunii 
aprilie, s-a observat că această criză financiară nu 
este unica pe care o traversează Ciprul. Pentru a-
și reconstrui economia, guvernul de la Nicosia va 
trebui să adopte măsuri de austeritate, care nu 
sunt tocmai populare în rândul cetăţenilor, de 
aceea, rămâne de văzut cum va gestiona acesta o 
eventuală criză socială și chiar politică. 

Situaţia din Cipru poate fi văzută ca o încercare 
de a fixa un exemplu, de a arăta celorlalte state 
din sudul Europei care sunt consecinţele 
renunţării la măsurile de austeritate și la un 
management financiar extern. Colapsul 
sistemului financiar al Ciprului ar putea fi înţeles, 
fie ca o încercare de a scoate anumite ţări din 
zona euro, fie pentru a lansa un avertisment 
ţărilor din sudul Europei pentru a le forţa să 
accepte regulile jocului impuse din afară.  

Acesta ar putea fi începutul unei lupte cu adevărat 
dificile pentru prezervarea și salvarea UE. [6]  

Premiera acordului de salvare a sistemului 
financiar al Ciprului a fost aceea a deciziei 
de a nu salva o instituţie de credit, cu o 
tentă ironică s-ar putea spune că soluţia de 
salvare a constat în nesalvarea unei bănci. 
Dar, așa cum am precizat anterior, decizia de a 
lichida una dintre băncile importante ale Ciprului 
ar putea fi aceea că s-a dorit a face din Cipru un 
exemplu și desfiinţarea unui paradis fiscal.  

Cazul Ciprului ar putea legitima în viitor 
discuţii cu privire la o coeziune a 

politicilor fiscale de la nivelul UE, la un 
control financiar al principalelor instituţii 
de credit din UE, în special din statele din 
sudul Europei.  

Începutul lunii aprilie a făcut credibilă această 
interpretare conform căreia, Ciprul va sta drept 
exemplu. Cu ocazia celei de-a 9-a Reuniuni 
Europene Regionale, Comisarul pentru locuri de 
muncă, afaceri sociale și incluziune, Laszlo 
Andor, a reliefat faptul că actuala criză 
financiară, economică și socială prin care 
trece UE ameninŃă „consensul pentru 
modelul social european și integrarea 
economică și monetară per ansamblu.” 
Dar, indirect, discursul său a reliefat lecţiile pe 
care UE le poate trage din această criză. De 
remarcat în discursul său este atenţia acordată 
problemelor ridicate din statele din Sudul 
Europei:  „Ceea ce ne preocupă cel mai mult sunt 
diferenţele considerabile privind condiţiile 
economice și angajabilitatea în cadrul zonei euro, 
având în vedere că statele sudice par a fi prinse 
într-o spirală fără sfârșit a recesiunii și a 
șomajului”. (discurs ce pare a favoriza 
interpretarea conform căreia s-a dorit ca Cipru să 
fie un exemplu pentru aceste ţări). 

„Sunt convins că această criză a fost un 
catalizator pentru schimbări profunde la 
nivelul UE. Ultimele dezvoltări arată că de 
fapt ne îndreptăm către o arhitectură mai 
echilibrată pentru Uniunea Monetară 
Europeană.  Comisia și statele membre 
dezvoltă o strategie care combină 
eforturile pentru consolidare fiscală cu o 
strategie integrată pentru creștere 
economică și angajabilitate și coeziune 
socială.”  

Nu putem desigur să nu ne gândim că ultimele 
dezvoltări la care se referă  comisarul UE  sunt 
strict legate de modul în care criza financiară din 
Cipru a izbucnit și și-a găsit o salvare relativă prin 
înţelegerea cu Grupul Euro.  Totodată, dincolo de 
problemele financiare și sociale ce derivă din 
sudul Europei cu impact asupra întregii UE, 
Cipru mai prezenta o caracteristică foarte 
importantă pe care unele state puternice ale UE, 
în frunte cu Germania, doreau să o elimine: aceea 
că Cipru era un fel de paradis fiscal în 
interiorul UE, ori nu se poate vorbi de  

Cipru, paradisul fiscal spulberat? 
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consolidare fiscală fără eliminarea situaţiilor cu 
potenţial destabilizator. Discursul comisarului 
european reliefează faptul că situaţia din Cipru 
(deși el nu menţionează această ţară niciodată, ci 
folosește sintagma ultimele evenimente) „a 
condus la o înţelegere pentru întărirea 
dimensiunii sociale din zona Uniunii 
Monetare Europene împreună cu o 
supraveghere îndeaproape a politicilor 
macroeconomice.  

Șomajul acut și problemele sociale dintr-un stat 
membru al zonei euro propagă un efect negativ de 
destabilizare a întregii zone la nivel economic și 
politic.”  Acest discurs pare a da un răspuns 
dezbaterii lansate la nivelul UE în contextul crizei 
dacă modelul social european, pe care mulţi susţin 
că este construită esenţa UE, este încă unul 
funcţionabil și dacă în urma acestei crize va 
rămâne modelul de bază sau va fi înlocuit. Dacă 
luăm în considerare declaraţia comisarului Andor 
atunci este clar că UE este în continuare convinsă 
că modelul social european este cheia. În acest 
sens, putem lua drept exemplu adoptarea 
recentului Pachet Social de Investiţii care 
ghidează statele membre în reformarea sistemelor 
lor de protecţie socială în special în domeniul 
investiţiilor sociale. Acest pachet pentru investiţii 
sociale este bazat pe trei piloni: 

- creșterea sustenabilităţii sistemelor sociale prin 
simplificare și o mai bună ţintire a nevoilor sociale 
emergente; 

- dezvoltarea unor politici care să permită și să 
activeze componenta de investiţii sociale prin 
suport orientat, condiţionat și efectiv; 

- asigurarea că politicile sociale acoperă cele mai 
cruciale riscuri din viaţa individului, de la 
îngrijirea pentru nou-născuţi la îngrijirea pe 
termen lung pentru cei bătrâni. [7] 

Astfel fondurile europene vor fi simţitor orientate 
spre a susţine statele membre în implementarea 
acestor priorităţi, la baza cărora stă cetăţeanul 
european. Însuși acordul de asistenţă poate fi 
văzut a se înscrie în modelul social european dacă 
ţinem cont că cetăţeanul, cei cu depozite de până 
la 100.000 de euro nu este sancţionat, ci din 
contră, banii alocaţi sunt pentru a garanta 
depozitele acestora, în timp ce cei cu sume mai 
mari, reprezentanţi ai mediului de afaceri 
(persoane juridice în special) și instituţiile de 
credit sunt cei care au de suferit. Dincolo de 
semnificaţiile acordului de bailout pentru zona 
euro această perioadă a revitalizat alte teme 
intrate în ultimele luni în penumbră precum: 
relaţiile dintre Cipru și Grecia, dintre Cipru și 

Turcia, reunificarea Ciprului, resursele de gaz 
descoperite în apele mediteraneene din zona 
economică exclusivă a Ciprului, stabilitatea 
politică și socială a acestui stat (se pune 
întrebarea dacă nu vom asista la o criză precum 
cea din Grecia, dată fiind dependenţa economiei 
cipriote de sistemul bancar și măsurile de 
austeritate necesare redresării economice). În 
Cipru o criză politică și socială va revigora cu atât 
mai mult discuţiile reanimate de alegerile 
prezidenţiale de la începutul anului privind 
chestiunea cipriotă, respectiv unificarea insulei. 
În ceea ce privește resursele de gaz care au 
generat numeroase tensiuni între Turcia și Cipru, 
ar putea fi identificate câteva puncte interesante.  

Spre exemplu, exploatarea acestor resurse ar 
putea deveni cu atât mai importantă în prezent cu 
cât veniturile obţinute ar putea ajuta la 
redresarea economiei și crearea de noi locuri de 
muncă. În acest sens am putea asista la o 
exacerbare a tensiunilor pentru aceste resurse 
între cei doi vecini de la Mediterană. Poate fi adus 
în discuţie rolul Rusiei în exploatarea și 
comercializarea acestor resurse. Este cunoscut 
interesul Rusiei pentru aceste resurse, dar dacă 
ţinem cont de recenta alegere a soluţiei Grupului 
Euro în defavoarea intereselor Rusiei din Cipru, 
este legitimă întrebare privind cine va fi 
partenerul spre care va opta Cipru pentru 
extragerea acestor resurse având în vedere 
dependenţa de Grupul Euro din punct de vedere 
fiscal. Va alege partenerul rus sau va alege un 
partener din cadrul zonei Euro, precum 
Germania?  Desigur pot fi considerate premature 
aceste discuţii având în vedere că în prezent 
guvernul cipriot are alte priorităţi pentru salvarea 
economică, dar nu este greșit a se considera că nu 
peste mult timp atenţia va cădea asupra acestor 
resurse. 

Nu în ultimul rând trebuie spus că situaţia din 
Cipru a animat și discuţiile cu privire la 
paradisurile fiscale europene și necesitatea 
eliminării lor, dar și cine ar putea beneficia de pe 

Cipru, paradisul fiscal spulberat? 
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urma spulberării paradisului cipriot. Astfel că, 
rămâne de văzut dacă și alte ţări care pot fi clasate 

în această categorie vor avea aceeași soartă. 

 Alina MOGOȘ 

Criza din Cipru - cauza izolării Rusiei faŃă de Europa și balansarea către Est? 

Criza din Cipru - cauza izolării Rusiei faŃă de Europa și balansarea 

către Est? 

Criza din Cipru a trecut de limitele statului naŃional şi chiar de cele ale zonei euro sau ale UE, căpătând o recurenŃă 
regională, ce are puterea de a afecta parteneriatul îndelung şi eficient dintre Germania şi FederaŃia Rusă. Date fiind 
aceste posibile schimbări şi luând în calcul conceptul de politică externă al Rusiei elaborat anul acesta, nu ar fi deloc 
surprinzător dacă Rusia şi-ar reorienta atenŃia către partenerul mai puŃin influenŃabil şi manevrabil pentru ruşi, 
Republica Chineză.  

5. Reprezentanţii Chinei, Germaniei și Rusiei la discuţiiel 5+1 cu Iranul  

Ultima criză izbucnită în zona euro este cea din 
Cipru. Aceasta a afectat deopotrivă securitatea 
economică a Uniunii Europene, dar şi securitatea 
statelor non-UE cu care statul cipriot dezvoltase 
un parteneriat intens, cum ar fi de exemplu 
FederaŃia Rusă. Cu toate că au existat mai multe 
runde de negocieri, iar Moscova a fost 
dispusă să acorde un împrumut, în noapte 
dinspre 24 spre 25 martie 2012, guvernul 
cipriot şi-a dat acordul pentru împrumutul 
oferit de Grupul Euro pentru a salva 
sistemul de finanŃe publice.  Acesta este în 
valoare de 10 miliarde de euro, iar condiŃiile 
împrumutului constau în faptul că Cipru va trebui 
să lichideze cea de-a doua bancă cipriotă ca volum 
de tranzacŃii şi cifră de afaceri, Banca Populară a 
Ciprului (the Cyprus Popular Bank sau Laiki), şi 
va trebui să o salveze, dar să o restructureze pe 
cea clasată pe primul loc, Banca Ciprului (the 
Bank of Cyprus). În ceea ce priveşte restul 
condiŃiilor acordului, aşa cum este şi previzibil, 

acestea rămân necunoscute, însă Ministerul de 
FinanŃe al Ciprului estimează că deponenŃii cu 
sume mai mari de 100 000 de euro vor pierde 
aproximativ 80% din sumele depuse în cazul 
primei bănci şi până la 50% în cazul celei de-a 
doua. Mai mult, transferurile de fonduri în afara 
Ciprului au fost temporar blocate. Cu toate 
deponenŃii cu sume mai mici de 100 000 de de 
euro vor pierde aproximativ 80% din sumele 
depuse în cazul primei bănci şi până la 50% în 
cazul celei de-a doua. Mai mult, transferul  de 
fonduri în afara Ciprului au fost temporar blocate. 
Cu toate acestea, deponenŃii cu sume mai mici de 
100 000 de euro şi fondurile de pensii nu  vor fi 
afectate în mod direct de măsurile acordului, ceea 
ce poate fi perceput şi ca o responsabilizare şi  
pedepsire a celor care în bună parte au contribuit 
la criza cipriotă.[8]   

Unul dintre marii câştigători ai acestui acord din 
punct de vedere politic pare a fi Germania, care  
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a dovedit că îşi poate impune voinŃa, şi că este 
pregătită să preia responsabilităŃile ce decurg din 
faptul că acest stat a devenit motorul zonei euro. 
Mai mult, poziţia și credibilitatea 
Germaniei, s-au întărit, iar evenimentele 
din Cipru ar putea descuraja, de 
asemenea, alte ţări puternic îndatorate, 
cum ar fi Spania și Italia, de la a cere 
clemenţă pentru reformele economice.  

De câţiva ani, cancelarul Angela Merkel a 
dezvoltat o politică destul de coerentă de luptă 
împotriva paradisurilor fiscale. Soluţia din Cipru 
întărește credibilitatea acesteia, deoarece este o 
altă ţară (după Elveţia), care a pierdut în mod 
eficient statutul de paradis fiscal pentru cetăţenii 
UE. La nivel intern, aceste măsuri s-au 
bucurat de popularitate fiind percepute ca 
pedepsind principalii vinovaŃi ai crizei, 
ceea ce automat a avut un impact pozitiv în ochii 
opiniei publice, acest fapt contând enorm pentru 
alegerile din septembrie anul acesta.  Acest lucru 
este reflectat în sondajele de opinie efectuate 
după anunţarea deciziei finale, conform cărora 
sprijinul pentru CDU a crescut ușor, cu 1 punct 
procentual la 41%, și a căzut în privinŃa FDP tot 
cu 1 punct procentual, până la 5%. SusŃinerea 
pentru opoziţie a rămas neschimbată. [9] 

Având în vedere că statul cipriot a fost de cele mai 
multe ori destinaŃia multor ruşi în ceea ce 
priveşte depunerile de bani tocmai pentru că 
taxele erau foarte mici comparativ cu cele din 
Rusia, acordul amintit îi va afecta destul de mult 
pe aceştia, chiar dacă în cazul de faŃă vorbim mai 
degrabă de companiile de stat ruseşti (deponenŃii 
cu cele mai mari sume de bani) care ar putea, 
totuşi, să evite măsurile aspre de confiscare a 
unui procent din volumul depunerilor.  

Totuşi situaŃia internă din Cipru a generat 
o tensiune între Rusia şi principalul 
susŃinător al înŃelegerii, Germania, cu 
toate că cele două state erau considerate a 
fi parteneri strategici, iar Berlinul nu de 
puŃine ori a adoptat anumite poziŃii în 
interiorul UE care erau benefice 
intereselor Moscovei.  

Mai mult, o relaŃie bilaterală eficientă între cele  

două state s-a bazat şi pe faptul că Rusia are 
nevoie să exporte cât mai multe resurse 
energetice, iar Germania este cel mai mare 
importator energetic din UE. Rusia este unul 
dintre cei mai importanŃi  parteneri de comerŃ al 
Germaniei, după China și statele membre ale UE 
precum Marea Britanie, volumul de tranzacŃii 
ridicându-se la 72 de miliarde de dolari în anul 
2011. Din punct de vedere energetic, gazoductul 

Nord Stream a fost creat pentru a consolida 
relaŃia privilegiată dintre cei doi parteneri. Cu 
toate acestea, după izbucnirea crizei  financiare 
actuale, Germania şi-a orientat atenŃia mai 
degrabă către interior decât către exterior, ceea 
ce i-a schimbat în mod automat interesele.[10] 

ReacŃiile Rusiei nu au întârziat să apară, acestea 
fiind în special critice, cu toate că preşedintele, 
Vladimir Putin, şi-a menŃinut declaraŃiile 
destul de moderate, în primul rând, 
datorită faptului că acesta consideră că va 
putea evita măsurile, dar şi pentru a-şi 
păstra capitalul de imagine. Acesta nu a 
făcut referire directă la acord, însă a cerut 
guvernului și ministrului de finanţe să examineze 
posibilitatea de restructurare a împrumutului de 
2,5 miliarde de euro acordat Ciprului în 2011. 
Potrivit Ministrului rus de Finanţe, extinderea de 
rambursare a împrumutului până în 2022 și 
reducerea ratei dobânzii de la 4,5% la 2,5% ar 
putea acoperi 10% din datoriile Ciprului.  

În schimb, Premierul, Dmitri Medvedev, a ales să 
îl citeze pe Lenin, numind decizia „o criză de 
jaf” (“a seizure of plunder”), acuzând astfel UE de 
metode bolșevice. Asociaţia Oamenilor de Afaceri 
ruși din Cipru a împărtășit o opinie similară, 
președintele lor, descriind acordul ca fiind un 
„furt sancţionat”. ReacŃiile ruşilor sunt oarecum 
îndreptăŃite, având în vedere că Moscova nu a 
fost consultată de Germania şi nici nu a apucat să 
îşi retragă depozitele din Cipru. Astfel, acordul 
Grupului Euro cu Cipru a afectat în mare măsură 
companiile rusești și băncile având în vedere că, 
aşa cum menŃionează agenţia de rating Moody, s-
au depus circa 31 miliarde de dolari în acest stat. 
Sume semnificative au fost depuse la Banca 
Laiki, care a oferit o serie de facilităţi pentru 
proprietarii de conturi, bancă la care Nicosia va 
renunŃa conform înŃelegerii.  

Limite privind efectuarea tranzacţiilor financiare 
și transferul de fonduri vor duce la pierderi 
suplimentare semnificative pentru societăţile 
comerciale din Rusia. În plus, oamenii de afaceri 
ruşi ce au depozite în Cipru sunt deosebit de  
preocupaŃi de împuternicirile acordate Băncii 
Centrale de către parlamentul cipriot, aceasta  
având dreptul de a converti conturi curente în 
conturi de depozit, care pot fi apoi supuse la 
pierderi parţiale. Totuşi, sunt destul de dificil de 
estimat pierderile ce vor fi suferite de către ruşi, 
deoarece detaliile finale privind dimensiunea  
depozitelor care urmează să fie confiscate nu 
sunt deocamdată cunoscute. Apoi, un alt aspect 
deosebit de important este faptul că filialele celor 
mai mari companii din Rusia  - precum  
Gazprom, Rosneft, Nornikiel, NLMK  
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(Novolipetsk metalurgic) au birouri sau parteneri 
de afaceri în Cipru.  

Cu toate acestea, este foarte probabil că vor scăpa 
de confiscarea fondurilor, deoarece, potrivit unui 
raport în ziarul Vedomosti, banii se află în mare 
parte în Banca Comercială Rusă (RCB). Aceasta 
este a treia bancă din Cipru, în termeni de active, 
și este o filială a uneia dintre cele mai mari bănci 
de stat din Rusia, VTB (Vneshtorgbank). RCB, în 
care, potrivit prim-vicepremierului, Igor Șuvalov, 
companiile rusești au depozite cu o valoare 
estimată la 2 miliarde de euro, nu vor fi afectate 
de confiscarea bunurilor. Cu toate acestea, o 
îngheţare temporară a transferului de fonduri ar 
putea fi o problemă serioasă pentru companiile 
rusești. Un alt aspect este faptul că soluţiile 
financiare adoptate vor contribui la reducerea 
fluxului de investiţii din Cipru spre Rusia, care, 
potrivit Serviciului Federal de Statistică de Stat 
alcătuiesc 21% din toate investiţiile străine 
cumulative. Numai în 2012, volumul investiţiilor 
cipriote în Rusia s-a ridicat la 16,4 miliarde de 
dolari, din care 49% au intrat în industria de 
prelucrare (inclusiv în cea de prelucrare a 
petrolului)[11].  

6. Vladimir Putin și Angela Merkel 

Această criză are potenŃialul de a afecta 
destul de mult relaŃiile dintre UE şi Rusia, 
având în vedere că Germania este unul dintre 
vectorii principali ai organizaŃiei. Din punctul de 
vedere al Moscovei, acordul este o altă 
componentă majoră a politicii germane actuale, 
care lovește în interesele Rusiei în Europa. 
Iritarea Kremlinului vine şi ca reacŃie la critica 
adusă politicii sale interne prin reprezentanţii 
guvernului german,  sau prin implicarea 
oficialilor germani la nivelul UE (condusă de 
comisarul pentru energie, Günther Oettinger) 
privind sprijinirea orientării pro-europene a 
Ucrainei.  

De asemenea, o parte din elita conducătoare rusă 
pare convinsă că guvernul german a inspirat 

măsurile Comisiei Europene împotriva Gazprom-
ului asupra posibilelor abuzuri survenite din 
poziţia sa de monopol. Prin urmare, este încă 
posibil ca Moscova să caute modalităţi de a-şi lua 
oarecum revanşa faŃă de Angela Merkel, prin 
luarea unor măsuri limitate care să afecteze 
interesele politice sau economice germane, fără a 
recurge, totuşi, la o confruntare deschisă. Un 
posibil semn în acest sens este faptul că ramurile 
ruseşti ale principalelor ONG-uri germane  
(FundaŃia Konrad Adenauer din St Petersburg, 
aliată a partidului din care provine actualul 
cancelar al Germaniei, şi FundaŃia Friedrich 
Ebert din Moscova, care are legături directe cu 
social democraŃii din Germania) au fost prinse în 
raidurile care au avut loc în Rusia (în urma cărora 
s-au reŃinut câteva calculatoare) din luna martie  
alături de alte ONG-uri internaŃionale precum 
Amnesty International şi Human Rights Watch 
ceea ce automat a atras critici din partea 
Germaniei. [12]  

Pe acest fundal tensionat vizita lui Vladimir Putin 
în Germania (7-8 aprilie a.c.) a fost văzută ca fiind 
mai mult decât necesară, mai ales că principalele 
discuŃii s-au purtat pe domeniul economic.[13] 

Aceste schimbări în Europa ar putea afecta relaŃia 
UE-Rusia, mai ales în contextul în care 
întâlnirile oficiale dintre Rusia şi China s-
au intensificat. FederaŃia Rusă are un interes 
deosebit în a dezvolta relaŃii pozitive cu vecinul 
său estic, având în vedere orientarea balanŃei de 
putere internaŃionale în favoarea acestuia din 
urmă. Chiar şi în conceptul de politică externă 
lansat în februarie autorităŃile ruseşti menŃionau 
refocalizarea atenŃiei către Asia, iar aceste 
tensiuni dintre Moscova şi Berlin nu fac decât să 
crească posibilitatea ca Rusia să se apropie mai 
mult de Beijing.  

De exemplu din punct de vedere energetic, cu 
toate că statul chinez nu prezintă vulnerabilităŃile 
politice ale UE (vezi criza gazului din Ucraina), 
schimburile comerciale bilaterale dintre cele două 
naţiuni s-au dublat în ultimii cinci ani, ajungând 
la 88 de miliarde de dolari în 2012. Cum era de 
așteptat, acordul cel mai popularizat a fost 
Memorandum-ul de înţelegere în privinŃa 
Gazprom-ului, gigantul energetic de stat din 
Rusia, care va furniza Chinei 38 de miliarde de 
metri cubi de gaze naturale pe an după 2018 timp 
de 30 de ani cu posibilitatea creşterii volumului 
tranzitat până la 60 de miliarde metri cubi anual 
(deși cele două părţi nu au convenit asupra 
preŃului ce rămâne a fi negociat).  

În ceea ce priveşte petrolul, Rosneft a promis că 
va tripla livrările către China de la 300.000 de 
barili pe zi (b/z) la mai mult de un milion b/z, 

Criza din Cipru- cauza izolării Rusiei faŃă de Europa și balansarea către Est? 



10 

Politica sub lupa 
CEPE Criza din Cipru- cauza izolării Rusiei faŃă de Europa și balansarea către Est? 

volum care este dublu faţă de cantitatea de petrol 
pe care Rusia a exportat-o în China în 2012 și egală 
cu cantitatea de petrol exportată anul trecut în 
China de către Arabia Saudită, furnizorul numărul 
1 al Chinei.[14] Companiile energetice chineze și 
cele ruseşti au anunţat, de asemenea, acorduri mai 
mici, unul dintre care implică o colaborare de 2 
miliarde dolari în industria minieră din Rusia 
Estică.  

La nivel militar, în urma Summit-ului de luna 
trecută, China a reuşit să achiziŃioneze 24 de 
avioane de vânătoare Su-35 (dotate cu a patra 
generaŃie de sisteme nedectectabile de radare) şi 4 
submarine clasa-Lada[15].   

Apoi, nu trebuie trecută cu vederea nici întâlnirea 
din ianuarie a.c., moment în care existau discuŃii 
referitoare la balansarea apărării anti-rachetă a 
SUA ca urmare a amplasării radarului în Japonia. 
[16] Această listă lungă de interese care se 
suprapun poate duce la ideea că un parteneriat 
strategic între China și Rusia este natural, dacă nu 
inevitabil. Într-adevăr, acest lucru este exact 
modul în care Xi și Putin caracterizează relaţiile 
ruso-chinezeşti.[17] 

Cu toate acestea,  relaŃia dintre cele două 
puteri este departe de a fi bazată pe 
încredere reciprocă sau deschidere totală 
către cooperare.  

Nu de puŃine ori s-a renunŃat la anumite înŃelegeri 
energetice. Rusia se vede nevoită să îşi creeze 
premisele unei bune relaŃii cu Beijing-ul având în 
vedere tradiŃionala opoziŃie faŃă de SUA şi 

reorientarea UE către interior, cel puŃin până 
când zona euro se va stabiliza.  

             7. Vladimir Putin și Xi Jinping  

 

Iar pentru China, SUA şi Japonia 
reprezintă ameninŃări mai mari la adresa 
intereselor sale strategice în zona Asia-
Pacific decât Rusia. Astfel relaŃia dintre 
cele două pare a fi un mariaj efectuat din 
convenienŃă în care se merge pe varianta 
răului cel mai mic şi deci negociabil. 
Urmărind aceeaşi logică, Rusia este 
nevoită să îşi asigure poziŃia la masa 
tratativelor într-un sistem internaŃional 
multipolar, iar această orientare către 
China este absolut necesară. 

Ana - Maria GHIMIŞ 
 

 

 

ConstituŃia Ungariei, după chipul și asemănarea lui Orban 

Ungaria dă din nou de furcă oficialilor europeni şi stârneşte reacŃii de îngrijorare la nivel european. După ce în 
urmă cu un an guvernul condus de premierul Viktor Orban adopta o nouă constituŃie care a fost îndelung criticată 
pentru reducerea libertăŃii de exprimare sau pentru măsurile care reduceau independenŃa Băncii Centrale, luna 
aceasta au fost adoptate noi amendamente la această constituŃie într-un vot copleşitor în favoarea, dar şi boicotat de 
opoziŃie. 

La începutul lunii martie, guvernul lui Orban a 

introdus în Parlamentul maghiar un pachet de 

amendamente la constituŃia adoptată în anul 2012 

în ciuda protestelor cetăŃenilor maghiari sau a 

obiecŃiilor Comisiei Europene[18]. La începutul 

lunii martie, guvernul lui Orban a introdus în 

Parlamentul maghiar un pachet de amendamente 

la constituŃia adoptată în anul 2012 în ciuda 

protestelor cetăŃenilor maghiari sau a obiecŃiilor 

Comisiei Europene[18]. Pachetul a fost adoptat cu 

ușurinŃă datorită faptului că partidul de guvernare 

Fidesz are o majoritate de două treimi în 

Parlament. Ce e destul de curios însă este faptul că 

aceste amendamente au fost adoptate cu mare   
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8. Premierul Viktor Orban în cadrul unei 
conferinŃe de presă la Comisia Europeană 

deoarece ridică semne de întrebare cu privire la 
respectarea statului de drept, a dreptului 
comunitar şi a standardelor Consiliului Europei. 
Mai mult, Comisia a declarat că „va realiza o 
evaluare detaliată şi va lua măsuri ca atare" [23].  

De asemenea, şi Departamentul de  Stat al  SUA a 
a declarat că aceste schimbări pot submina  
guvernarea democratică a Ńării.  

Viktor Orban a declarat că Ungaria îşi reafirmă 
angajamentele faŃă de standardele europene, dar 
şi că măsurile acestea, împreună cu noua 
constituŃie nu fac decât să şteargă trecutul 
comunist și vechile practici ce poartă 
reminiscenŃe nedemocratice. Toată procedura s-a 
desfăşurat cu rapiditatea unui blitzkrieg, cu toate 
că legea fundamentală merită şi trebuie analizată 
cu atenŃie înainte de modificare. 

Aceste modificări sunt cele mai recente dintr-un 
lung şir de mutări politice şi economice care pun 
la îndoială angajamentul guvernării faŃă de 
democraŃie. Guvernul maghiar a mai atras atenŃia 
opiniei internaŃionale prin promulgarea 
controversatei legi pentru acordarea cetăŃeniei 
ungurilor care fac parte din comunităŃi maghiare 
din alte state. De asemenea, ConstituŃia a fost 
modificată deja de patru ori de la adoptarea sa din 
anul 2012, iar Orban a fost acuzat că inhibă 
libertatea presei. Acest val de măsuri nepopulare 
la nivel european a fost realizat datorită 
majorităŃii confortabile cu care a fost încredinŃat 
partidul de dreapta Fidesz, o formaŃiune cu 
retorică naŃionalistă, destul de radicală şi cu tente 
extremiste. Orban a ales cartea naŃionalismului 
pentru a-şi promova politicile în speranŃa că se va 
menŃine la guvernare şi la următorul ciclu 
electoral, dar măsurile pentru modificarea legii 
fundamentale şi legislaŃia pe care o adoptă par a 
semnaliza apropierea mai degrabă de o dictatură 
decât de o democraŃie europeană. De remarcat 
este reacŃia slabă a Comisiei Europene care s-a 
mulŃumit să declare că va analiza evenimentele şi 
va veni cu un răspuns ca atare.  

rapiditate și au fost introduse în Parlament ca 
propunerea unui membru al parlamentului şi nu 
ca iniŃiativă guvernamentală, aşa cum ar fi 
normal când este vorba de pachete de legi de o 
astfel de importanŃă[19]. 

Cheia grabei domnului Orban se află în 
măsurile pe care le-a adoptat ca 
amendamente la ConstituŃie, cum ar fi: 
necesitatea penalizării de către 
autorităŃile locale a dormitului pe străzi, 
obligativitatea ca studenŃii maghiari ce 
beneficiază de învăŃământ universitar 
subvenŃionat de la stat de a rămâne în Ńară 
un număr de ani de la absolvirea 
facultăŃii, în caz contrar fiind obligaŃi să 
plătească taxe de şcolarizare[20]. Astfel de 
măsuri au fost criticate că inhibă libertatea de 
circulaŃie a cetăţenilor, dar şi drepturile de bază 
ale omului. Totodată, libertatea de exprimare 
primeşte o nouă lovitură, deoarece pachetul de 
amendamente conŃine şi o stipulare conform 
căreia emisiunile din cadrul campaniilor 
electorale nu se vor putea desfăşura decât la 
televiziunea de stat[21]. 

Cea mai importantă modificare vizează totuşi 
atribuŃiile şi modul de funcŃionare al CurŃii 
ConstituŃionale. CurŃii i s-a interzis să se 
pronunŃe asupra substanŃei legilor care îi 
sunt supuse atenŃiei. Curtea ConstituŃională 
se poate pronunŃa doar asupra procedurii prin 
care acestea au fost adoptate, slăbind astfel 
puterea ramurii juridice de a controla abuzurile  
legislativului şi executivului din balanŃa puterilor 
în stat. Mai mult decât atât, Curtea nu se va mai 
putea baza în hotărârile sale pe precedentele 
hotărâri dinainte de anul 2012, când a intrat în 
vigoare noua constituŃie. Cu alte cuvinte, aşa cum 
se pronunŃă şi der Spiegel în ediŃia sa 
internaŃională, „o Ńară aflată în inima 
Uniunii Europene se îndepărtează de 
principiile libertăŃii, democraŃiei şi 
statului de drept"[22]. 

BalanŃa puterilor în stat este cheia unei 
democraŃii sănătoase şi eficiente, 
controlul absolut al uneia faŃă de cealaltă 
nu reuşeşte decât să creeze un abuz. Ceea ce 
se pare că a obŃinut premierul Orban şi 
guvernarea maghiară, asigurându-şi astfel, prin 
intermediul legii fundamentale, că următoarele 
iniŃiative legislative ale acestuia nu vor mai fi 
oprite de către controlul constituţionalităŃii, unul 
dintre garanŃii statului de drept. 

ReacŃiile internaŃionale nu au întârziat să apară. 
Comisia Europeană, prin vocea preşedintelui său, 
şi-a exprimat îngrijorarea faŃă de aceste măsuri,  

ConstituŃia Ungariei, după chipul și asemănarea lui Orban 
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ce un stat a aderat la Uniunea Europeană se 
consideră că respectă criteriile de la Copenhaga, 
în speŃă cel privind democraŃia şi statul de drept. 
Cu toate acestea, nu se poate anticipa sau asuma 
de la sine respectarea statului de drept şi după 
aderare. În acest caz, un mecanism de verificare s
-ar dovedi util la nivel european, un tip de 
FreedomWatch la nivel european care să vegheze 
la respectarea democraŃiei; în lipsa unui astfel de 
mecanism, este necesar un răspuns mai ferm şi 
mai puŃin părtinitor al Uniunii Europene către 
unele state, cum ar fi România sau Ungaria. 

Mirela MĂRCUŢ 
 

 

 

Derapajele democratice serioase mai ales la 
adresa justiŃiei au fost întâmpinate doar cu 
declaraŃii de îngrijorare, ceea ce nu s-a întâmplat 
în cazul României în anul 2012 atunci când 
autoritatea CurŃii ConstituŃionale nu a fost slăbită 
prin legislaŃie, ci a fost ameninŃată, iar Comisia de 
la VeneŃia s-a autosesizat, la fel şi Comisia 
Europeană prin cerinŃe clare şi reproşuri acordate 
premierului Ponta. Mai mult, Mecanismul de 
Cooperare şi Verificare prin care se controlează 
progresele justiŃiei în România a fost dedicat 
aproape în exclusivitate semnalelor de alarmă cu 
privire la independenŃa justiŃiei şi a statului de 
drept.  

Paralela dintre cele două situaŃii şi dintre 
cei doi Victori (Ponta şi Orban) este 
evidentă, dar reacŃia Comisiei este clar 
disproporŃionată în cazul Ungariei. O dată 

Compromis versus progres: drumul Serbiei către Uniunea Europeană 

Negocierile din ultimele zile dintre Serbia și Kosovo 
au pus sub semnul întrebării intenţiile de aderare 
ale sârbilor la Uniunea Europeană. Cum discuţiile 
nu s-au finalizat  și nici nu au condus la vreun 
rezultat concret, tensiunile dintre cele două entităţi 
se perpetuează și afectează și echilibrul în Balcani. 
De altfel, această regiune a constituit de-a lungul 
timpului o reală provocare pentru securitatea euro
-atlantică. Aderarea Serbiei la Uniunea Europeană 
trebuie analizată sub toate aspectele și rămâne de 
văzut în ce măsură va putea acest stat să renunţe la 
ambiţiile trecutului pentru a putea evolua și a-și 
atinge obiectivele. Sârbii trebuie să se ralieze la 
valorile și principiile europene, în același timp cu 
respectarea condiţiilor impuse de către UE în ceea 
ce privește conflictul cu Kosovo. Nici cu ajutor din partea Uniunii, cei doi actori internaţionali nu au 
reușit să își rezolve diferendele, cu toate că discuţiile au durat mult timp și au fost consistente. 

Compromis versus progres: drumul Serbiei către Uniunea Europeană 

 9. Kosovo 

UE a făcut paşi importanŃi în direcŃia dezvoltării 

PESA şi a devenit un actor internaŃional 

indispensabil pentru stabilitatea mondială prin 

concentrarea, în special, asupra desfăşurării 

misiunilor civile considerate a fi un „teren fertil” 

pentru consolidarea securităţii, întrucât erau mai 

uşoare, nu implicau prezenŃa NATO, ci solicitau 

doar resurse materiale şi umane.  Intervenţia UE 

în Balcani a fost necesară și a avut rezultate 

favorabile deoarece statele membre au reușit 

împreună să menţină echilibrul în regiune.  

Fără aceasta, conflictele s-ar fi putut extinde,   

ameninŃând securitatea europeană, dar şi pe cea 

mondială în sensul în care pot reprezenta 

precedente pentru alte zone problematice ale 

lumii. Mai mult decât atât, se poate afirma că 

operaŃiunea Kosovo a fost imboldul necesar 

pentru ca UE să îşi creeze propria strategie de 

securitate în care se înscriau măsurile necesar a fi 

luate pentru remedierea deficienŃelor cu care se 

confrunta. Având în vedere aceste aspecte, este 

natural ca UE să se implice în discuţiile dintre 

cele două, mai ales că o eventuală extindere 

trebuie realizată în condiţii de maximă siguranţă 

pentru a proteja pe toţi ceilalţi 27 de membri.  
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Perspectivele nu sunt deloc favorabile din acest 
punct de vedere pentru că ambele tabere își susţin 
cu tărie punctele de vedere și scopurile. Privind 
spre trecut, independenţa Kosovo este un 
subiect delicat și imposibil de agreat 
pentru Serbia. În aceste condiţii, aderarea 
Serbiei la Uniune va rămâne mult timp la 
stadiul de simplu deziderat.  

Reconcilierea dintre Serbia și Kosovo ridică, deci, 
probleme sârbilor care trebuie să își soluţioneze 
mai presus de toate situaţia internă și să privească 
atent la problemele de politică externă care le 
determină și rolul pe scena euro-atlantică. 
Uniunea Europeană nu va permite niciodată 
slăbirea coeziunii membrilor, mai ales că din 
cauza crizei economice europene, relaţiile dintre 
statele europene au devenit mai fragile. 

Negocierile au fost purtate de către prim 
ministrul sârb, Ivica Dacic și Hashim Thaci, 
reprezentant al Kosovo, UE implicându-se ca 
mediator. Consensul dintre cele două tabere 
întârzie să apară deoarece sârbii speră să obţină 
pe cale diplomatică și să menţină controlul în 
nordul Kosovo, ceea ce contravine regulilor 
europene și este de neacceptat pentru kosovari. 
Situaţia este cu atât mai dificilă cu cât Serbia nu 

va recunoaște independenţa Kosovo, iar dialogul 
este mult alterat mai ales din cauza acestui fapt. 
Pentru că discuţiile nu au avut niciun rezultat, UE 
solicitase sârbilor să decidă dacă vor renunţa la 
ideea de a controla partea de nord a Kosovo, ceea 
ce ar fi însemnat încălcarea integrităţii acestuia 
din urmă. După opt runde de negocieri, UE a 
avertizat cei doi actori internaţionali că nu va mai 
susţine aceste negocieri, ceea ce nu reprezintă 
deloc vești bune pentru niciuna dintre cele tabere. 
În acest moment, sârbii trebuie să aleagă 
între a fi izolaţi și a-și proteja propriile 
interese, între a rămâne cantonaţi într-un 
trecut care nu le aduce beneficii și a privi 
spre viitor [24].  

Această decizie nu va fi luată cu ușurinţă, având 
în vedere că miza pentru sârbi este una crucială. 
În mod ironic, aderarea Serbiei la UE depinde cu 
precădere de soluţionarea problemei cu Kosovo, 
în timp ce independenţa acesteia nu va putea fi 
recunoscută de către sârbi. Serbia trebuie să își 
negocieze cu tact drumul către progres pentru ca 
aderarea la UE să nu reprezinte un joc cu sumă 
nulă. 

Monalisa GIUGLEA 

Escaladarea tensiunilor din cadrul peninsulei coreene 

Escaladarea tensiunilor din cadrul peninsulei coreene 

În cursul a două luni, situaŃia din peninsula coreeană a escaladat semnificativ fiind unul 
dintre cele mai tensionate evenimente ce ameninŃă stabilitatea internaţională. Dacă până 
în luna februarie situaŃia din Siria şi programul nuclear iranian erau percepute ca fiind 
principalele evenimente ce ar putea destabiliza pacea internaŃională, tensiunile din 
peninsula  coreeană au ajuns la un nivel destul de ridicat creând astfel insecuritate în 
toată regiunea Asiei de Sud-Est şi a Pacificului.  

Tensiunile au început pe 12 decembrie 2012, 

atunci când Coreea de Nord a lansat o rachetă în 

spaŃiu ce purta un satelit ce ar urma să o ajute în 

eforturile sale prelungite de a direcŃiona cu o mai 

mare acurateŃe rachetele balistice inter-

continentale.  La exact două luni după acest 

evenimente, pe 12 februarie belicozitatea 

regimului condus de către Kim Jong-un a crescut 

semnificativ prin efectuarea celui de-al treilea test 

nuclear din istoria Coreei de Nord.   

Urmând testelor din 2006 şi 2009, testul nuclear 

din 2013 este cel mai puternic, declanşând teama, 

dar şi furia comunităŃii internaŃionale. Astfel, 

Consiliul de Securitate al ONU a reacŃionat destul  

de prompt la acŃiunea înterprinsă de către 

Phenian. Astfel, pe 7 martie Consiliul de 

Securitate al ONU a decis să impună un set de 

sancţiuni destul de dure faţă de Coreea de Nord, 

ce au avut scopul de a accelera restricţiile 

financiare și de a interzice orice exporturi de 

produse de lux. Sancţiunile prevăzute de către 

Consiliul de Securitate al ONU au avut un răspuns 

prompt din partea Coreei de Nord. Regimul de la 

Phenian și-a exprimat intenţa de a efectua un atac 

nuclear preemptiv împotriva Statelor Unite și 

Coreei de Sud.  De asemenea, regimul de la 

Phenian a adăugat faptul că intenţionează să 

anuleze toate tratatele pe care le-a semnat  
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Escaladarea tensiunilor din cadrul peninsulei coreene 

 împreună cu guvernul de la Seul.[25] 

În continuare, situaŃia din peninsula coreeană a 
escaladat destul de mult în urma demarării 
exerciŃiilor militare efectuate în comun de către 
Statele Unite şi Coreea de Sud. Dacă anul 
trecut, tânărul lider corean a încurajat la 
un ,,război sacru’’ împotriva Coreei de Sud 
şi împotriva Statelor Unite, anul acesta, 
mai precis pe 30 martie,  Kim Jong-un a 
declarat stare de  război împotriva Coreei 
de Sud.[26] Desigur, această situaŃie a însemnat 
anularea armistiŃiului dintre cele două state, 
situaŃie similară cu cele din 1991, 1994, 1996, 
2003, 2006 şi 2009.[27] Drept răspuns, Statele 
Unite a trimis în bazele militare pe  care le deŃine 
în Asia de Sud-Est mai multe avioane F-22 Raptor 
şi B-2. Cele din urmă sunt bombardiere capabile 
să proiecteze bombe nucleare.[28] 

Pe 2 aprilie, Coreea de Nord a decis să 
redeschidă centrala nucleară de la 
Yongbyon. [29] Centrala de la Yongbyon fusese 
închisă în anul 2007 în urma unor discuŃii legate 
de dezarmare. Acest pas a îngrijorat foarte multe 
state din cauza faptului că securitatea centralei de 
la Yongbyon este destul de scăzută. De altfel, acest 
lucru este valabil pentru toate centralele nucleare 
pe care le deŃine în acest moment Coreea de Nord.  

SituaŃia a escaladat în continuare atunci când, pe 
3 aprilie, Coreea de Nord a ordonat 
blocarea accesului muncitorilor sud-
coreeni în zona industrială Kaesong. Pe 8 
aprilie, Phenianul a declarat faptul că ia în 
considerare închiderea întregului complex 
industrial Kaesong.[30] Desigur, această 
decizie poate fi considerată cel puŃin neinspirată 
chiar şi de către cei mai conservatori 
reprezentanŃi ai regimului de la Phenian dacă este 
luat în calcul faptul că salariile cumulate ale 
muncitorilor din zona industrială Kaesong au 
crescut de la 38.0000$ în 2004 la 45,93 milioane 
$ în 2012.  

10. Complexul industrial Kaesong  

De asemenea, Coreea de Nord a avertizat străinii 
din Coreea de Sud să evacueze Ńara cât de curând 
posibil din motive de securitate. Conform 
comunicatului de la Phenian, Coreea de Nord nu-
şi dorește să vadă străini printre victime, în 
războiul său cu Coreea de Sud.[31] Drept răspuns, 
Coreea de Sud a ridicat nivelul de supraveghere a 
unor rachete ce ar putea fi testate în perioada 
următoare de către Phenian.[32] 

Ar fi destul de greu de apreciat un dezondământ 
sau o desfăşurare viitoare a situaŃiei din 
peninsula Coreeană. SituaŃii tensionate au existat 
din 1953. Cele mai recente incidente dintre 
Coreea de Nord şi Coreea de Sud au avut loc în 
martie 2010 şi noiembrie 2010. În martie 2010, 
Coreea de Nord a atacat o navă sud-coreeană 
făcând nu mai puŃin de 45 de victime, iar în 
noiembrie 2010, Phenianul a decis atacarea 
insulei Yeonpyeong, ucigând 4 sud-coreeni.[33] 
Astfel se poate afirma ca evenimentele din 2010 
au fost mult mai grave, căci au existat victime şi 
atacuri din partea Coreei de Nord.  

Fără a diminua din importanŃa şi pericolul pe 
care îl prezintă situaŃia din peninsula coreeană se 
poate afirma faptul că acest tip de evenimente 
reprezintă un pattern bine cunoscut pentru 
relaŃiile dintre Phenian şi Seul.  

Tensiuni şi atacuri limitate au existat şi este 
posibil să mai existe în cadrul peninsulei coreene. 
Se pare că soluŃiile faŃă de tensiunile din cadrul 
peninsulei coreene nu pot fi durabile şi stabile, 
din contră acestea sunt fragile şi de scurtă durată. 
Încercările de remediere a relaŃiilor dintre Coreea 
de Nord şi vecinii săi au existat însă acestea au 
rezistat doar pentru o scurtă durată de timp. 
Volatilitatea este conceptul ce 
caracterizează destul de fidel modul în 
care decurg afacerile regionale ce includ 
Coreea de Nord. 

Deşi există multe îngrijorări în legătură cu noua 
retorică adoptată de către regimul condus de  
către Kim Jong-un, un atac nuclear asupra Coreei 
de Sud sau asupra bazelor militare ale Statelor 
Unite din Pacific este puŃin probabil. Deşi a fost 
numit în numeroase rânduri ca fiind un actor 
iraŃional în cadrul sistemului internaŃional, 
Phenianul nu-şi va risca supravieŃuirea prin 
demararea unui atac nuclear. Conform fostului 
d i r e c t o r  a l  C I A ,  M i c h a e l 
Hyden ,,probabilitatea unui atac nuclear 
din partea Coreei de Nord este extrem de 
marginală sau chiar zero.’’[34] 
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11. Raza de acţiune a rachetelor nord-coreene 

 

De altfel este destul de surprinzătoare 
poziŃia Chinei faŃă de problematica din 
peninsula coreeană mai ales prin lipsa sa 
decât prin angajare. O aşa numită ,,putere 
în ascensiune’’ ce ar putea arunca mânuşa 
în curând hegemonului ar fi trebuit să fie 
un actor mult mai activ, mai ales atunci 
când există probleme atât de stringente în 
regiunea sa de autoritate. Noul conducător 
chinez, Xi Jingping s-a mulŃumit să afirme,  
destul de vag,  faptul că acesta condamnă 
naŃiunile ce vor să arunce lumea în haos.[35] Deşi 
reprezintă o criză, problematica din peninsula 
coreeană ar fi putut fi o oportunitate pentru 
regimul de la Beijing pentru a-şi arăta influenŃă în 
regiunea sa prin calmarea şi stabilizarea situaŃiei, 
însă acesta a ales să nu se implice foarte mult, cel 
puŃin până în acest moment.  

Astfel, deşi există tensiuni destul de mari, 
izbucnirea unui război este puŃin 
probabilă, cu atât mai puŃin un atac 
nuclear. Este normal ca statele din regiune să se 
alarmeze şi să îşi mărească măsurile de siguranŃă 
pe fondul unor ameninŃări din partea unui regim 
instabil ra (vezi China).  

Totuşi, există un risc destul de mare în ceea ce 
priveşte probabilitatea apariŃiei unor erori de 
calcul între cele două state şi astfel a unui conflict. 
Dacă este puŃin probabilă o invazie militară din 
partea Nordului sau mai mult, un atac nuclear, 
apariŃia unor erori de calcul dintre Phenian şi 
celelalte state angrenate în politica regională a 
Asiei de Sud-Est sunt destul de probabile şi 
periculoase.[36] 
În ceea ce priveşte Statele Unite este probabil 

ca aceasta să-şi menŃină politica sa de 
relativă ignorare a cererilor şi 
ameninŃărilor făcute de către Coreea de 
Nord. Dacă înainte jocul ,,ameninŃări-hrană şi 
ajutoare’’ funcŃiona, astăzi se pare că Statele Unite 
nu mai este atât de doritoare să fie parte a acestui 
schimb. Astfel, Statele Unite se pare că îşi va lua 
toate măsurile de siguranŃă şi îşi va întări 
cooperarea cu aliaŃii săi din Asia (mai ales cu 
Japonia şi Coreea de Sud) pentru a se asigura că 
va fi capabilă să ofere un răspuns eficient oricăror 
provocări ce vor veni din partea Phenianului. 
 
În concluzie, deşi reprezintă una dintre cele mai 
tensionate perioade din istoria peninsulei coreene 
din 1951 până în prezent este puŃin probabilă 

izbucnirea unui război sau folosirea armelor 
nucleare. Desigur, există riscurile unor erori de 
calcul sau a unor posibile accidente ce ar putea 
duce la izbucnirea unui conflict, însă acestea sunt 
marginale în acest moment.De asemenea, există 
foarte multe elemente de descurajare pentru 
Coreea de Nord ce o împiedică să opereze unele 
acŃiuni agresive precum: implicarea destul de 
hotărâtă a Statelor Unite faŃă de aliaŃii săi şi lipsa 
susŃinerii din parte Chinei, bombardierele trimise 
de Washington şi chiar condamnarea ultimelor 
acţiuni ale Phenianului de către comunitatea 
internaŃională. Astfel, după cum este menŃionat 
mai sus, tensiunile şi ameninŃările reprezintă un 
pattern în cadrul peninsulei coreene. Însă acelaşi 
lucru se poate spune şi despre faptul că, în cazul 
Coreei de Nord retorica nu se transpune în 
realitate şi nu se suprapune cu acŃiunile 
Phenianului. 

 Alexandru VOICU 
  

Nr.12, Aprilie 2013 Escaladarea tensiunilor din cadrul peninsulei coreene 
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Regiunea arctică:  „a fi sau a nu fi?” 

Regiunea arctică:  „a fi sau a nu fi?” 

Întrebarea shakespearinană, „To be or not to be (...)”, devenită un clișeu lingvistic, este 
utilizată în multe cazuri în care omul este pus în faţa unei dileme ce i se înfăţișează 
independent de el, dar la care trebuie să participe. Pe plan internaţional această 
interogaţie se poate adresa cu ușurinţă problemei zonei arctice. Aceasta se topește 
literalmente cu o viteză ce îngrijorează specialiștii, determinându-i pe activiștii „verzi” să 
construiască  adevărate campanii pentru Arctic, intrând în conflict de interese cu actorii 
internaţionali care vânează oportunităţile  ce decurg din încălzirea globală. Poate deveni 
Polul Nord un motiv de conflict internaţional? 

La data de 5 aprilie 2013, Greenpeace a sprijinit 
echipa Aurora care a pornit spre Polul Nord 
pentru a arbora „steagul pentru viitor” ce are 
menirea de a trage atenţia asupra necesităţii ca 
această zonă să fie un sanctuar pentru omenire
[37]. Expediţia este doar un alt exemplu de efort 
depus pentru conservarea Arcticului, activiștii de 
la Greenpeace, Marea Britanie, au lansat o 
campanie prin care se dorește rezervarea  datei de 
20 aprilie cu scopul de a fi transformată în Ziua 
Internaţională  căreia să i de atribuie titlul „I love 
Arctic ”  

13.  Activist pentru Arctic 

Eforturile Greenpeace pentru a salva zona polară 
de la distrugere sunt nenumărate. În 27 martie 
2013 ei au câștigat procesul deschis 
împotriva companiei de petrol Cairn, 
aceștia din urmă fiind deranjaţi de 
protestul pe care Greenpeace UK l-a 
desfășurat în anul 2011, la sediul general al 
firmei extractive.  

Motivul pentru care susţinătorii regiunii arctice a 
recurs la gestul de a protesta împotriva firmelor 
interesate de resursele naturale este explicat de 
Ben Ayliffe: „Fără controlul public și fără 
capacitatea de a atrage atenţia asupra forajului 
riscant de la capătul lumii, companii precum 
precum Cairn ar putea să funcţioneze cu 
impunitate, chiar dacă sunt în întregime 
nepregătiţi pentru a face faţă provocărilor de a 
lucra într-unul dintre cele mai extreme și  
îndepărtate medii”[38] 

14. Hartă a regiunii arctice ce arată graniţele 
teritoriilor disputate 

Se atrage adesea atenţia asupra interesului pe 
care statele din jurul zonei arctice, și nu numai, îl 
au pentru utilizarea imenselor resurse naturale.  
Ceea ce li se impută este că firmele nu sunt  
pregătite pentru o eventuală situaţie de urgenţă 
care ar putea afecta iremediabil mediul.  

Problemei arctice îi sunt dedicate multe articole 
redactate de jurnaliștii de la New York Times, 
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abundenta zonă polară, oficialităţile islandeze 
sunt foarte precaute în legătură cu deschiderea pe 
care China o afișează faţă de ei, întrucât nu 
dorește să devină manipulată, nici chiar 
diplomatic. În afară de China,  alt actor 
internaţional care nu are deschidere directă la 
Oceanul Arctic și care dorește o poziţie în apele 
îngheţate este Uniunea Europeană, prin membrii 
săi. Se pune astfel problema teritoriului maritim 
pe care îl posedă.  

De aici, mulţi specialiști au preconizat că 
există o sursă de conflict în zona arctică. 
Unul dintre aceștia este  Paul Arthur Berkman, 
care în cartea sa, Environmental Security in the 
Arctic Ocean: Promoting Co-operation and 
Preventing Conflict, afirmă în legătură cu mult 
vânatul Arctic: „Riscurile de instabilitate politică, 
economică și culturală sunt consecinţele 
inerente”.[42] 
Unul din participanţii la expediţia la Polul Nord, 
susţinută de Greenpeace în această perioadă, a 
declarat că  a fost uluit că, ajungând la baza 
Barneo, nu i s-a cerut pașaport, încă.  

 

Alina Sorina OROS 

 în seria cu titlul „Marea topire”. Una din 
problemele semnalate de cei de la Greenpeace 
este tratată cu tot atâta seriozitate de jurnaliștii 
newyorkezi, care arată prin suita de articole că 
răul inevitabil este pentru aţii o mare 
oportunitate, de aceea interesul statelor cu 
deschidere la zona arctică este de a găsi 
motive pentru a pretinde spaţiu maritim 
cât mai mare.  

Prima mișcare în aceste sens a fost făcută de 
Rusia [39], însă mai apoi și alte state au pornit 
ofensiva diplomatică: SUA, Canada, Norvegia și  
Danemarca [40]. În afară de acestea, un mare 
interes l-a arătat China, care, s-a arătat dornică să 
construiască un teren de golf eco pentru 
miliardarii chinezi, care ar avea la dispoziţie, în 
acele condiţii, și un hotel de lux. Pentru a realiza 
acest lucru  investitorii au avut „o încercare 
iniţială de a cumpăra o zonă vastă de pustietate 
care acoperă mai mult de 100 de  mile”[41]. 
Pentru a încerca toate porţile ce se pot deschide 
către Arctic, China s-a apropiat de Reykjavik, 
unde, conform New York Times,  aceasta a 
deschis cea mai mare ambasadă, deși sunt doar 
șapte diplomaţi atașaţi. Deși China nu duce o 
campanie explicită pentru a-și stabili influenţa în 

Regiunea arctică:  „a fi sau a nu fi?” 
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