
Sistemul internaţional este unul 
dinamic, iar evenimentele din 
ultima lună nu fac decât să 
confirme acest aspect, să incite la 
dezbatere, să încurajeze realizarea 
de analize temeinice, în căutarea 
celor mai bune soluţii.  Fără nicio 
îndoială, actorii internaţionali 
urmăresc să îşi maximizeze 
propriul interes, aşa cum o 
demonstrează adepţii teoriei 
alegerii raţionale. Statele membre 
BRICS au arătat în cadrul 
conferinţei Rio + 20 că sunt 
suficient de puternice încât să îşi 
construiască viitorul singure, 
ghidându-se parcă după sloganul 
evenimentului. China şi India 
devin tot mai puternice şi doresc 
să îşi consolideze poziţia pe scena 
relaţiilor internaţionale tocmai 
pentru ca politicile celorlalte state 
să nu le afecteze într-un mod 
negativ, se impun progresiv ca 
lideri în cadrul procesului 
decizional. Pe de altă parte, 
ceilalţi actori internaţionali sunt 
puşi în dificultate şi caută 
strategia potrivită pentru a 
gestiona relaţia cu statele care fac 
parte din BRICS, care au ieşit din 
anii de criză ca economii solide. 
SUA oscilează între a îngrădi 
puterea Chinei şi a încheia un 
parteneriat veritabil cu aceasta, pe 
care  Kiss inger  î l  numea 
„ChinAmerica”. 
În cadrul acestui mediu în          
continuă schimbare, influenţat de 
efectele globalizării, NATO 
rămâne un pilon de nădejde al 

securităţii globale, mizând pe unul 
dintre principiile Noului Concept 
Strategic: consolidarea cooperării 
cu partenerii săi, ca modalitate de 
atingere a obiectivelor. Întâlnirea 
Secretarului General al NATO cu 
primul ministru al Australiei a               
reafirmat angajamentele dintre cei 
doi şi a pus noile baze ale              
operaţiunilor desfăşurate în      
comun. În acelaşi timp, Turcia 
invocă articolul 4 din Tratatul de 
la Washington şi cere sprijin 
NATO împotriva Siriei. Poziţia 
Aliaţilor este delicată în această 
situaţie, mai ales după discuţiile 
din timpul summit-ului de la              
Chicago, unde statele participante 
au dezbătut implementarea con-
ceptului de „smart defense”, re-
spectiv investirea inteligentă a 
resurselor militare şi economice 
pe timp de criză. Intervenţia 
NATO, în acest caz, solicită înainte 
de toate o analiză riguroasă a      
posibilelor consecinţe ce ar 
decurge de aici. Mai mult decât 
atât, membrii comuni NATO-UE 
sunt afectaţi de criza euro şi          
implicarea lor este incertă în acest 
moment. UE nu are în acest       
moment resursele necesare de a 
desfăşura sau de a participa la 
operaţiuni suplimentare. Cu toate 
acestea, în cadrul Consiliului Nord 
Atlantic, convocat pe data de 26 
iunie, liderii Alianţei au decis să 
sprijine Turcia conform valorilor 
şi principiilor împărtăşite în       
comun, condamnând autorităţile 
siriene pentru actele de agresiune 

CUVÂNTUL EDITORULUI 

Center for European Policy  Evaluation 

Nr. 4, Iulie 2012 

Politica sub lupa CEPE 

Subiecte abordate 

 Summit-ul G20 

 Summit-ul Rio+20 

 Parteneriatul NATO cu  

Australia 

 NATO: lupta împotriva 

pirateriei somaleze 

În acest număr: 

Economia Statetlor Unite—

revenire în previziuni, declin în fapt 2 
Rolul Organizației pentru      

Cooperare de la Shanghai 12 
Se pregătește Rusia de o             

intervenție în Siria? 15 
Aung San Suu Kyi și drumul spre 

democrație al Burmei 21 

 
 

 
 

 
 



din ultima perioadă. Rusia este şi ea 
pregătită să intervină în Siria, în cazul unui 
eventual atac din partea NATO. Cum va 
influenţa această decizie relaţia de               
cooperare din cadrului Consiliului NATO – 
Rusia? În ciuda parteneriatului,             
disensiunile sunt în stare latentă şi afectea-
ză viitorul acestuia. 
Relaţiile internaţionale sunt complexe şi 
sunt influenţate într-o mare măsură de 
modul în care actorii globali se percep 
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reciproc. Şi în acest număr al revistei 
adresăm întrebări îndrăzneţe şi căutăm 
răspunsuri, încercând să conturăm o              
viziune asupra evoluţiei viitoare a              
sistemului, anticipând decizii şi reacţii ale 
celor mai influenţi lideri politici. Sub lupa 
articolelor, evenimentele internaţionale 
capătă semnificaţie şi înţeles, mai ales că 
perioada următoare se anunţă a fi una          
tensionată şi încărcată de evenimente. 

Monalisa GIUGLEA 

Economia Statelor Unite—revenire în previziuni, declin în fapt 

Anunţul din 21 iunie 2012 lansat de compania de analiză economico-financiară Dow Jones, conform căruia pieţele 
economice globale se află în declin, în ciuda previziunilor pozitive realizate la începutul anului, şi că se observă o 
încetinire globală a economiei, a produs o serie de efecte la acest nivel. Deşi Rezerva Federală a Statelor Unite 
prevăzuse pentru primele două trimestre ale acestui an creşteri semnificative la nivel economic, se pare că situaţia 
este mai gravă decât atât.  

1. Statele Unite ale Americii— ,,Ne pare rău, suntem lefteri” 

În luna aprilie a acestui an 
Comitetul Federal al Pieței 
Libere din cadrul Rezervei 
Federale a Statelor Unite         
sugera faptul că economia 
americană își revenea treptat 
și că înregistra un grad               
moderat de extindere pentru 
acest an. Cu toate acestea, rata 
angajărilor s-a redus în       
ultimele luni, iar rata                 
șomajului a rămas ridicată. În 
același timp investițiile în 
afaceri fixe, precum și            
consumul înregistrat la nivelul 
gospodăriilor americane se 
află în creștere. Inflația a 
s c ă z u t ,  i a r  p r e ț u r i l e               
combustibililor se mențin       
joase, determinând un nivel 
stabil al inflației pe termen 
lung. [1] 

Însă, la începutul lunii iunie, preşedintele 
american, Barack Obama, a declarat după 
întâlnirea avută cu preşedintele filipinez, 
Benigno Aquino, că economia americană 
„nu se comportă bine”. În plus, preşedintele 
a făcut un bilanţ numeric pentru realizările 
sale aduse economiei americane: „Am creat 
4,3 milioane de locuri de muncă în cursul 
ultimelor 27 de luni. Peste 800.000 doar în 
acest an. Sectorul privat se comportă bine”. 
Afirmaţia a stârnit reacţii negative în       
rândurile republicanilor. Mitt Romney,        
adversarul său în cursa pentru viitorul 

mandat de preşedinte al Statelor Unite a 
declarat că în mod sigur s-au strecurat erori 
numerice în afirmaţia lui Obama. [2] Mai 
mult decât atât, luând în considerare starea 
senzitivă a economiei Uniunii Europene, 
zdruncinată de situația Greciei, Barack 
Obama a îndemnat liderii europeni să            
acționeze de urgență în favoarea zonei euro. 
După părerea lui zona euro necesită o              
strategie pe termen lung care implică în 
primă fază injectarea de capital în băncile 
care se află în situații dificile. [3]  Interesul 
președintelui american pentru stabilizarea 



zonei euro, dar și a economiei europene constă în 
faptul că economia Statelor Unite este dependentă 
de cea europeană. Cu toate că la o primă vedere 
actorul care a dominat scena politică a            
secolului XX ar trebui să dețină o unitate 
economică puternică, greu de învins sau de 
influențat de schimbările economice           
regionale sau globale, contextul actual al 
scenei internaționale determină o                       
interdependență nocivă între toți actorii                
internaționali (statali sau non-statali). Astfel, 
actuala recesiune economică nu numai că a pornit 

dintr-un stat cu greutate pe scena politică             
internațională, dar s-a folosit de pârghiile                             
globalizării și interconectivității pentru a cauza 
efecte negative la nivel global. În plus, pierderea 
controlului asupra unei gestiuni favorabile pen-
tru Uniunea Europeană a determinat consecințe              
nefaste și pentru economia Statelor Unite. În             
vederea unui parteneriat de lungă durată între 
UE și NATO,  slăbirea economică a Uniunii Eu-
ropene nu poate decât să creeze îngrijorări și 
tensiuni în ceea ce privește efectele devastatoare 
pe care le-ar putea produce.  
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2. Previziunile economice ale Administrației Americane  

Previziunile Economice ale Administrației Americane 

PIB  
Nominal 

PIB 
Real 
(conect
at  în 
lanț) 

Index-
ul pre-
țului 
PIB 
(conect
at în 
lanț) 

Index-ul 
Prețului 
Consu-
matorilor 
(CPI-U) 

Rata Dobân-
zii la 91 de 
zile, facturile 
trezoreriei 
(procente) 

Rata Dobânzii la 10 
ani Notele  
Trezoreriei 
(procente) 

Schimbarea în procente , de la Q4 la Q5 Nivel, calendar anual 

2010 
(actual) 

4.7 3.1 1.6 1.2 0.1 3.2 

2011 4.0 1.7 2.2 3.6 0.1 2.8 

2012 4.6 3.0 1.6 1.9 0.1 2.8 

2013 4.7 3.0 1.6 1.9 0.2 3.5 

2014 5.8 4.0 1.7 2.0 1.4 3.9 

2015 6.1 4.2 1.8 2.0 2.7 4.4 

2016 5.8 3.9 1.8 2.1 3.8 4.7 

2017 5.7 3.8 1.8 2.1 4.1 5.0 

2018 4.6 2.8 1.8 2.1 4.1 5.1 

2019 4.4 2.6 1.8 2.1 4.1 5.1 

2020 4.3 2.5 1.8 2.1 4.1 5.1 

2021 4.3 2.5 1.8 2.1 4.1 5.3 

2022 4.3 2.5 1.8 2.1 4.1 5.3 

Notă: Previziunile pentru 2011-2012 au fost bazate pe date disponibile din 
15       noiembrie 2011 și au fost utilizate pentru previziunile privind Bugetul 
din 2013. Rata dobânzii la 91 de zile, pe facturile Trezoreriei este măsurată 
în baza unei reducere din piața secundară. 

  

Sursă: Previziunile au fost făcute de către Consiliul Consilierilor Econo-
mici, Departamentul de Comerț (Biroul de Analiză Economică), Departa-
mentul Trezoreriei și Oficiul de Gestiune și Buget. 
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3. PIB-ul Statelor Unite 

Curentul trecut, valoarea din prezent și proiectarea în viitor  

Miliarde Dolari Americani. Rată anuală calculată periodic 

Pentru stabilizarea și recuperarea                   
economică Comitetul Federal al Pieței            
Libere din cadrul Rezervei Federale a              
Statelor Unite dorește să mențină                 
standardele politicii monetare americane. 
La 20 iunie 2012 Comitetul a decis să       
mențină rata fondurilor federale între 0 şi 
¼ procente și anticipează chiar că                  
actualele condiții economice pot garanta 
un nivel scăzut al ratei fondurilor federale 
până la sfârșitul anului 2014. [4]     
În plus, la aceeași dată, același Comitet a 
stabilit continuarea Programului de               
Maturitate Economică și Extindere în             
ritmul actual, astfel încât să rezulte în       
achiziționarea, vânzarea, dar și                     

amortizarea de securități ale Trezoreriei 
până la sfârșitul anului 2012. [5] Cu toate 
acestea, Președintele Rezervei Federale, 
Ben Bernanke, a avertizat la acea dată 
America asupra faptului că recuperarea 
economiei naționale a atins un prag de            
încetinire. Anunțul a reprezentat o lovitură 
extremă pentru Administrația Obama, mai 
ales în condițiile în care campania sa             
electorală militează pentru refacerea               
economiei americane. Ben Bernanke a            
încercat să salveze situația printr-un pachet 
de stimulare de 267 miliarde de dolari, însă 
fără prea mare succes deoarece investitorii 
sunt încă temători. [6] 

Totuși, acțiunea președintelui Rezervei 
Federale a fost criticată. Cu toate că Ben 
Bernanke a declarat că dacă va fi necesar și 
condițiile economice se vor înăspri, va  
acționa din nou în acest sens (nu se știe 
însă dacă tot prin propulsarea unui nou 
pachet de stimulare economică), Dan 
Greenhaus, strategist la BTIG (companie 
de relații comerciale internaționale și        
servicii de fonduri) consideră că ar fi fost 
mai înțelept să aștepte până la clarificarea 

situației economice și abia apoi stabilite     
măsurile necesare. El a mai declarat, de          
asemenea, că situația economică americană 
este marcată profund de două elemente: pe 
de o parte Europa, iar pe de altă parte, așa-
numitul „abis economic” („fiscal cliff” –          
momentul în care reducerile de taxe                 
instituite de Bush, vacanța de taxare a 2% 
din ștatul de plată și prelungirea beneficiilor 
de șomaj vor expira). Se consideră că acest 
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„abis economic” își va face efectul în 2013.        
Congresul American are deja în vedere prevenirea 
unui astfel de eveniment prin implementarea 
unor măsuri care să preîntâmpine o eventuală 
recesiune pentru 2013. În cazul în care Congresul 
nu va lua nicio măsură pentru anul viitor, „abisul 
economic” va determina creșterea taxelor și            
cheltuieli mai puține, lucru care ar devasta          
economia americană printr-o recesiune la nivelul 
anului 2013 în viziunea Oficiului de Buget al            
Congresului American. [7] 
Nici în privința pieței locurilor de muncă America 
nu cunoaște o situație mai blândă. Dimpotrivă, 
rapoartele privind locurile de muncă de pe piața 
americană îngrijorează din pricina faptului că 
acestea reprezintă ultima piesă a ecuației               
recuperării economice și chiar și în acest caz          
situația este în curs de deteriorare. [8] În plus, 
Rezerva Federală din Philadelphia a arătat că 
există scăderi și în rata exporturilor, a comenzilor 
de produse americane, lucruri care afectează            
profund producătorii americani. [9] Astfel, există 
teama că populația americană se va îngrijora și 

mai mult decât o face în acest moment, iar acest 
lucru ar putea cauza tensiuni sociale, evident             
nedorite în astfel de momente.  
Raportul Biroului Economic de Analiză din cadrul 
Departamentului de Comerț al Statelor Unite 
făcut public în ultima zi a lunii mai arăta că PIB-
ul Statelor Unite a crescut cu o rată anuală de 
1,9% în primul trimestru al 2012. Comparat cu 
ultimul trimestru din 2011, care a înregistrat o 
creștere PIB de 3%, anul 2012 nu începe pozitiv. 
Cu toate acestea, previziunile pentru 2012-2013 
erau de asemenea pozitive: Administraţia           
prevedea o creştere a PIB cu 3 procente în acest 
interval, având la bază creşterea de 1,6 procente 
în 2011. [10] Și PNB cunoaște o valoare mai               
scăzută în primul trimestru al 2012, cu o creștere 
de doar 1,3%. În ceea ce privește PIB-ul dolarului 
american, creșterea a înregistrat 3,6%, adică 
134,6 miliarde dolari. În fine, o creștere               
pozitivă mai mare decât ultimul trimestru al               
anului precedent a fost înregistrată pentru rata 
internă a veniturilor brute – 2,7%. [11] 
 

Luna Data 
Valoarea Pre-
viziunii 

50% 
Corect +/- 

80% 
Corect +/- 

0 Mai 2012 15,538.2 0 0 

1 Iun 2012 15,538 58 130 

2 Iul 2012 15,692 75 168 

3 Aug 2012 15,692 87 195 

4 Sep 2012 15,692 97 217 

5 Oct 2012 15,917 105 236 

6 Nov 2012 15,917 113 252 

4. Previziunea PIB-ului Statelor Unite pentru perioada mai – noiembrie 

2012. Miliarde Dolari Americani. Rată anuală calculată periodic 

Raportul Economic al Președintelui (2012)            
ilustrează situația economiei americane a anului 
2011, cauzele recesiunii și ale situațiilor                  
economice întâlnite în anul precedent, precum și 
previziuni pentru 2012 și viitoare măsuri.        
Conform acestuia, previziunile pentru acest an 
prezintă o îmbunătățire substanțială pentru rata 
șomajului, care nu va scădea sub 8% în acest an. 
Același raport evidențiază faptul că taxa de 2% 
din ștatul de plată și prelungirea beneficiilor de 
șomaj pot produce o creștere economică                    
semnificativă și crearea de noi locuri de muncă. 
Această afirmaţie se baza pe faptul că în luna           

ianuarie a acestui an rata şomajului scăzuse cu 1,7 
procente în comparaţie cu apogeul înregistrat în 
octombrie 2009.  [12] 

http://www.forecasts.org/info/error.htm
http://www.forecasts.org/info/error.htm
http://www.forecasts.org/info/error.htm
http://www.forecasts.org/info/error.htm
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există garanţii pentru îmbunătăţirea şi             
recuperarea economică americană până la 
finele anului 2013. În ianuarie 2012, s-a 
revenit asupra acestui aspect, perioada 
prelungindu-se până la finele lui 2014. [14] 
Susţinerea pentru economia americană 
provine în mare parte şi din consum.                       
Previziunile au fost pozitive şi în acest sens, 
dar de această dată nu s-au clasat foarte 
departe de adevăr. Bursa de valori şi 
încrederea consumatorilor şi-au re-
venit la începutul acestui an. Consu-
mul din Statele Unite a rezistat însă 
neaşteptat de bine în ultimii ani,            
deoarece clasa de mijloc a preferat să 
pună deoparte mai puţini bani şi să 
plătească mai lent datoriile. Însă,                
condiţiile economice dificile din ultimii ani 
au adus averea medie a familiei americane 
la nivelul de la începutul anilor 1990.             
Astfel, se poate observa un regres de 
aproape două decenii la nivelul                  
economiei americane. Impactul  neechi-
librat al crizei asupra populaţiei americane, 
a determinat diverse comportamente          
economice ale acesteia. În primul rând se 
constată economisirea ca măsură de               
precauţie împotriva temerilor şi suspiciuni-
lor legate de viitorul economic al Americii. 
Populaţia americană preferă să pună           
deoparte pentru educaţie, pensii şi locuinţe. 
[15] 
Revenirea economică americană are la bază 
şi dezvoltarea sectorului privat şi al micilor 
companii sau afaceri. Un studiu al Wells 

Economia Statelor Unite—revenire în previziuni, declin în fapt 

Indicatori Economici Curenți 

26 iunie 2012 (la finele zilei) 

Indicator Valoare 

Creșterea  pachetelor de acțiuni 
globale? 

0.00 

Creșterea PIB-ului SUA 1.86 

Inflația SUA 1.73 

Șomajul SUA 8.20 

Aur 1,576.00 

WTI Petrol 79.37 

Rata dobânzii la 10 ani a Trezoreriei 
SUA, % 

1.64 

    

5. Indicatorii Economici actuali ai Statelor Unite 

Legea pentru locurile de muncă din            
America (American Jobs Act) a introdus o 
serie de propuneri lansate de analişti          
economici independenţi menite, conform 
estimărilor, să ridice ştatele de plată cu 1,3 
- 1,9 milioane de locuri de muncă până la 
sfârşitul lui 2012. [13] Din păcate, nici 
aceste previziuni pozitive nu s-au adeverit 
până în prezent, iar jumătate din 2012 s-a 
scurs deja pentru economia americană şi 
popularea pieţei de locuri de muncă. După 
cum s-a constatat în această lună (anunţul 
lansat de Dow Jones), nici economia, nici 
piaţa locurilor de muncă, nici producţia 
americană nu a înregistrat cifre pozitive 
menite să stabilizeze sau să contribuie       
substanţial la revenirea economiei                 
americane. Ceea ce este mai îngrijorător 
este faptul că cifrele înregistrate în primele 
şase luni ale acestui an sunt chiar sub             
nivelul celor înregistrate în aceeaşi                   
perioadă a anului trecut.  
Comitetul Federal al Pieței Libere din            
cadrul Rezervei Federale a Statelor Unite a 
întreprins acţiuni pentru uşurarea                 
condiţiilor economice de pe pieţele                   
financiare şi pentru a sprijini recuperarea 
economică în cea de-a doua jumătate a 
anului 2011 şi în prima parte a anului 
2012, conform Raportului Economic al 
Președintelui (2012). Paşii de urmat în 
acest sens au fost subliniaţi iniţial în         
august 2011 într-o întâlnire în care                    
Comitetul Federal al Pieţei Libere din          
cadrul Rezervei Federale expunea faptul că 
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Fargo-Gallup arăta la începutul anului că              
deţinătorii de întreprinderi şi companii mici sunt 
mult mai optimişti decât în anul 2008 şi că           
veniturile şi profitul companiilor lor vor               
înregistra cu siguranţă o creştere considerabilă în 
acest an. În ciuda şocurilor economice din 2011, 
Administraţia americană se aştepta la reveniri 
economice spectaculoase în 2012, chiar dacă            
economia operează mult sub capacităţile sale, iar 
resursele nu sunt utilizate la cote maxime. [16] 
Problemele economice interne, dar şi cele externe 
continuă să încetinească revenirea economiei        
Statelor Unite. Din punct de vedere intern, piaţa 
locurilor de muncă este în continuare limitată, iar 
exponenţii clasei de mijloc au înregistrat pierderi 
masive de avere şi venituri de la începutul                 
recesiunii până în prezent, conducând către o     
capacitate de consum şi cheltuieli limitată. Cu o 

Europă instabilă economic din cauza Greciei,       
Spaniei, Italiei şi a altor economii instabile din 
ţările dezvoltate şi în curs de dezvoltare şi cu         
numeroşi factori negativi la adresa economiei         
interne americane, Statele Unite ale Americii         
înregistrează până la jumătatea anului 2012 un 
regres economico-financiar substanţial.  
Deşi afirmaţia ar putea părea că se află în plină 
contradicţie cu previziunile optimiste pentru 
2012, aproape jumătate din populaţia americană 
(45%) consideră că este foarte probabil ca nivelul 
datoriilor Statelor Unite să rezulte într-o criză 
financiară în stil grecesc. [17] 

Sandra Teona ANDRONACHE 

Summit-ul G20: problemele economice generează tensiuni între state 

Liderii Uniunii Europene au participat pe 18 și pe 19 iunie la summit-ul G20 ce reuneşte cele mai puternice economii ale lumii. UE se 
regăseşte într-un moment dificil din istoria sa, iar discuţiile purtate în cadrul summit-ului au fost tensionate, mai ales că                       
organizaţia încearcă să îşi menţină poziţia în cadrul discuţiilor, ca fiind un partener puternic şi echilibrat. În decursul acestor zile         
s-a încercat şi găsirea unor soluţii pentru redresarea economică a UE. Cu toate acestea, replica europenilor a fost mai degrabă una 
ofensivă, Președintele Comisiei Europene, José Manuel Durão Barroso, afirmând că europenii nu vor accepta lecţii de management 
al crizei de la niciunul dintre participanţii de la summit. Economia puternică a UE, ce obişnuia să reprezinte un model pentru toţi 
ceilalţi actori internaţionali este, însă, puternic afectată de evenimentele recente. Discursurile liderilor europeni sunt optimiste, deşi 
realitatea este în dezacord cu acestea. La nivel politic, pare că această criză are potenţialul de a afecta inclusiv relaţia Uniunii cu 
partenerii săi. 

6. Discursul lui Barosso 

Uniunea Europeană s-a dezvoltat pe un                     
fundament puternic economic, statele membre 
dezvoltând pe o bază solidă un parteneriat social, 
politic şi cultural ce avea să o propulseze în              
rândul celor mai influenţi actori la nivel 
internaţional. Summit-ul G20, desfăşurat între 18 
şi 19 iunie a fost găzduit de Mexic, iar 
discursurile politice au fost pe cât de încărcate de 
semnificaţie, pe atât de tensionate. În centrul 
preocupărilor acestora s-a aflat situaţia 
economică îngrijorătoare a Uniunii,                              
vehiculându-se şi idei de soluţionare a acesteia. 
Europenii au fost mai degrabă refractari la aceste 
idei, Barrosso menţinând în declaraţia sa poziţia 
de superioritate economică a organizaţiei a cărei 
reprezentant a fost în cadrul întâlnirii. Acesta a 
afirmat că Uniunea nu doreşte să ia lecţii de la 
niciunul dintre statele prezente la summit pentru 
gestionarea propriei economii sau pentru 
îmbunătăţirea practicilor democratice şi că încă 
rămâne  un exemplu pentru celelalte state, deşi 
criza se propagă de la economii ca ale Greciei, 
Irlandei şi Portugaliei, până la Spania și Italia 
[18]. 

,,Uniunea nu dorește să ia lecții de la 

niciunul dintre statele prezente la 

summit pentru gestionarea propriei 

economii sau pentru îmbunătățirea 

practicilor democratice.” 
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Relaţia de bună cooperare dintre UE și      
Statele Unite ale Americii a reprezentat           
de-a lungul timpului o garanţie a stabilităţii 
euro-atlantice. După atacurile teroriste din 
11 septembrie 2001, SUA a văzut în                       
partenerii săi europeni un aliat de nădejde. 
Reprezentativ în acest sens este titlul unui 
ziar francez din acea perioadă: „Suntem cu 
toţii americani”, întărind ipoteza conform 
căreia europenii au fost partenerii cei mai 
apropiaţi ai SUA în lupta împotriva                     
terorismului transnaţional [19]. Afirmaţiile 
lui Barosso pun în pericol relaţia istorică 
dintre americani şi europeni, bazată pe 
valorile democratice împărtăşite şi pe 
încrederea mutuală. Acesta justifică situaţia 
dificilă a economiei europene prin faptul că 
SUA a provocat criza economică 
internaţională, iar propagarea practicilor 
neinspirate ale americanilor au afectat 
iremediabil şi Uniunea, care se străduieşte 
de luni bune să remedieze problemele cu 
care se confruntă şi care îi periclitează rolul 
de mare putere economică. În replică, 
preşedintele american Barrack Obama a 
menţionat că nici SUA, nici G20 nu 
vor putea ajuta UE să îşi rezolve 
problemele financiare, ci statele 
europene care trebuie să coopereze 
mult mai strâns şi mai eficient [20].  
De altfel, aceasta este şi poziţia Angelei 
Merkel care a afirmat că Germania nu 
poate salva singură UE, solicitând ajutor şi 
din partea celorlalte state [21]. Preşedintele 
Consiliului European, Herman van 
Rompuy a întărit afirmaţiile lui Barrosso şi 
a menţionat că statele europene fac eforturi 
deosebite pentru a reabilita economia 
europeană, întărind ideea că nu acestea au 
cauzat-o, ci doar îi suportă consecinţele în 
prezent. Cei doi au solicitat ajutor de la 
statele participante la summit pentru a 
ajunge la suma de 430 de miliarde de 
dolari, necesară pentru a restabiliza 
Uniunea, care să prevină extinderea crizei 
economice europene. Brazilia, India şi 
China, state membre ale organizației 
BRICS, şi-au manifestat intenţia de a 
contribui cu o sumă de bani, dar nu au 
menţionat concret care va fi aceasta. 
Celelalte state au întrebat liderii europeni 
de ce ar trebui să ajute Uniunea Europeană 
să se redreseze. Cei doi decidenţi politici au 
afirmat că stabilizarea Uniunii ar trebui să 
fie în interesul fiecărui stat întrucât aceasta 
ar împiedica răspândirea crizei la nivel 

mondial [22].  
Deşi parte centrală a discuţiilor dintre            
statele membre G20, problema economiei 
europene nu a fost singura discutată în               
Mexic. Concluziile summit-ului se                 
constituie într-un plan de acţiune pentru 
creştere economică la nivel mondial care 
are în vedere consolidarea sistemelor fiscale 
ale economiilor avansate, restabilirea zonei 
euro, garantarea creşterilor solide,                 
sustenabile ale economiilor emergente. În 
acest sens, a fost implementat un mecanism 
pentru responsabilizare în vederea               
îndeplinirii tuturor obiectivelor setate în 
cadrul întâlnirii [23]. Resursele financiare 
ale Fondului Monetar Internaţional au      
crescut la peste 450 de miliarde de dolari 
ceea ce îi oferă posibilitatea de a acorda 
sprijin şi împrumuturi financiare statelor cu 
economii instabile. 
La sfârşitul discuţiilor, a fost eliberată şi 
„Declaraţia liderilor G20” [24] care            
înglobează principalele aspecte discutate, 
dar şi obiectivele stabilite. Faţă de situaţia 
zonei euro, statele G20, membre ale           
Uniunii se angajează să participe activ la 
soluţionarea crizei prin îmbunătăţirea        
funcţionalităţii pieţelor financiare şi conso-
lidarea sistemului bancar. Liderii G20 au 
discutat şi despre provocările la adresa        
securităţii internaţionale, luând în calcul 
diverse probleme ca: şomajul, degradarea 
mediului înconjurător, sistemul de           
asistenţă socială, sistemul de educaţie,       
reglementarea procedurilor comerţului in-
ternaţional. G20 se angajează să                 
consolideze arhitectura financiară mondială 
şi să readucă echilibrul economic la nivel 
global prin redefinirea cadrului                    
instituţional al FMI şi al obiectivelor                
acestuia, mizând pe specializarea                 
organizaţiei în prevenirea crizelor şi                 
soluţionarea lor în cazul în care acestea se 
declanşează. Pe parcursul documentului, un 
accent deosebit se pune pe eradicarea            
corupţiei, văzută ca o cauză a                      
disfuncţionalităţii sistemelor financiare. 
Liderii G20 solicită îmbunătăţirea cadrului 
legislativ în statele membre pentru a       

Stabilizarea Uniunii ar trebui să fie în 

interesul fiecărui stat întrucât aceasta ar 

împiedica răspândirea crizei la nivel 

mondial. 
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contribui la creşterea economică, integritatea         
pieţelor financiare, competiţia loială, alocarea 
echitabilă a resurselor şi menţinerea statului de 
drept. Mandatul Grupului de Lucru Anti-corupţie 
a fost extins până în 2014 în vederea îndeplinirii 
acestor obiective, acesta fiind nevoit să realizeze 
un plan de acţiune, dar şi cel de-al doilea raport 
de monitorizare cu privire la corupţia în statele 
membre [25]. 
Concluziile summit-ului G20 influenţează nu 
doar grupul compact al celor mai puternice state 
din punct de vedere economic şi financiar, ci    
întreaga comunitate internaţională. Uniunea         
Europeană este văzută în acest moment ca „omul 
bolnav” al acestei comunităţi, mai ales că pe              
parcursul întâlnirii discuţiile s-au purtat în jurul 
ideii de redresare a economiei europene. Poziţiile 

adoptate de liderii europeni au făcut imposibilă 
încheierea unor acorduri în acest sens. Statele 
membre BRICS sunt şi noi puteri emergente pe 
scena relaţiilor internaţionale, iar deciziile 
acestora sunt importante pentru evoluţia 
mediului economic global. Deşi acestea şi-au 
manifestat intenţia de a ajuta UE, rămâne de 
văzut ce atrage după sine acordarea acestui ajutor 
şi care va fi poziţia statelor membre europene. 
Unitatea acestora este pusă la îndoială, dat fiind 
faptul că nici în situaţii dificile nu reuşesc să 
ajungă la un consens şi să lucreze pentru a 
echilibra organizaţia din interior. Vor reuşi 
europenii să îşi rezolve problemele şi să redevină 
un „gigant economic?” 

Monalisa GIUGLEA 

Summit-ul ONU Rio+20, încheiat înainte de a începe 

Conferinţa ONU pentru Dezvoltarea Durabilă a fost organizată în urma Rezoluţiei Adunării Generale nr. 64-236 (A/RES/64/236) şi 
a avut loc la Rio de Janeiro în perioada 20-22 iunie 2012. Evenimentul a marcat cea de-a douăzecea aniversare a Conferinţei pentru 
Mediu şi Dezvoltare a Naţiunilor Unite din 1992, dar şi zece ani de la Summit-ul Global pentru Dezvoltare Durabilă de la                 
Johannesburg din 2002. Reprezentând o întâlnire la cel mai înalt nivel posibil, la care au participat şefi de state şi de guverne, ea a 
avut drept obiectiv final crearea unui document concentrat, menit să vină în sprijinul dezvoltării durabile globale.  

În ciuda suspiciunilor privind o eventuală stare de 
dezamăgire legată de strategia de dezvoltare             
durabilă care ar putea aduce economia mondială 
către un drum mai drept, mai bine de 150 de şefi 
de stat şi miniştri au fost reuniţi în cadrul Summit
-ului Rio+20 miercuri, 20 iunie 2012. [26]                
Obiectivele Conferinţei au constat în securizarea 
angajamentului global pentru dezvoltarea                   
durabilă, evaluarea progreselor până în prezent, 
dar şi a lacunelor deja existente în implementarea 
măsurilor şi obţinerea rezultatelor de la summit-
urile precedente. Însă, cel mai important obiectiv 
a constat în identificarea şi prevenirea noilor             
provocări şi ameninţări globale la adresa                  
dezvoltării durabile. Aşa cum a fost iniţial stabilit, 
Conferinţa Naţiunilor Unite Rio+20 s-a                       
concentrat pe o serie de probleme globale actuale, 
precum eradicarea sărăciei prin promovarea unei 
economii „verzi” şi stabilirea bazelor instituţionale 
pentru dezvoltarea durabilă. [27] 
În plus, desfăşurarea Summit-ului a rezonat 
în jurul unor probleme globale esenţiale, 
cu efecte masive asupra economiei,                         
politicii, dar şi securităţii mondiale. În 
această categorie au fost incluse, printre altele, 
şapte astfel de probleme care afectează populaţia 
globală în mod direct, şi care, dacă nu sunt                  
gestionate şi prevenite într-un mod echitabil, pot 

avea efecte devastatoare pentru ordinea                   
mondială.  
Prima dintre aceste probleme este reprezentată 
de lipsa locurilor de muncă. Recesiunea              
economică a redus masiv atât cantitatea, cât şi 
calitatea locurilor de pe piaţa muncii. În acest 
sens acțiunile care trebuiesc inițiate trebuie să fie 
de ordin social și economic pentru a crea                  
oportunități de angajare, dar și stabilitate socială 
în conformitate cu mediul înconjurător. Cea de-a 
doua problemă este reprezentată de sursele de 
energie. Acestea sunt centrale pentru majoritatea 
oportunităților și provocărilor cărora planeta   
trebuie să le răspundă. Fără resurse energetice 
accesul către locuri de muncă, surse de              
alimentație, securitate, creșterea veniturilor și 
combaterea schimbărilor climatice sunt practic 
irealizabile. Energia sustenabilă este necesară în 
mod absolut pentru întărirea economiilor                 
naționale, protejarea ecosistemelor și                    
descoperirea surselor de energii regenerabile. A 
treia problemă centrală pentru Summit-ul de la 
Rio de Janeiro sunt orașele, medii de viață care 
datorită schimbărilor continue, a influențelor         
politice și economice își modifică structura                
inițială. Astfel, se creează disensiuni în ceea ce 
privește furnizarea de noi locuri de muncă,              

prosperitate și dezvoltare economică. În al        
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patrulea rând, resursele de alimentație sunt 
cruciale. Într-o lume cu peste 7 miliarde de 
locuitori, sursele de hrană sunt vitale, în 
special în cazul în care planeta nu poate 
furniza hrană pentru o asemenea populație. 
Summit-ul Rio+20 și-a propus să              
regândească felul în care dezvoltăm,               
împărtășim și consumăm sursele de hrană. 
A cincea chestiune care a stat la baza creării 
obiectivelor principale ale evenimentului 
este reprezentată de sursele de apă. Apa, un 
alt element vital pentru viață, este afectată 
de politici malițioase, gestionări                     
defectuoase, infrastructură proastă, atât la 
nivel național, cât și regional. Pe cale de 
consecință, Pământul prezintă resurse             
limitate de apă în anumite zone,                     
contribuind la înmulțirea bolilor, afectând 
securitatea alimentară și privând populații 
întregi de apă potabilă. Deși ar putea fi          
incluse în categoria precedentă, oceanele 
sunt considerate ca fiind o problemă               
aparte. Acestea sunt surse de apă potabilă, 
aer, schimbări climatice, hrană și chiar        
oxigen, dar mai ales sunt căi de transport și 
comerț între statele lumii, lucru care           
contribuie major la economia globală. În 
fine, dezastrele naturale sunt o altă               
problemă a planetei, mai ales din cauza 
faptului că acestea nu pot fi întotdeauna 

prevenite. În schimb, abilitatea populației și 
a locurilor care pot fi afectate de a rezista și 
de a se reface după astfel de incidente          
nedorite poate fi posibilă. [28] 
Documentul menit să încheie Summit-ul 
intitulat „Viitorul pe care-l dorim” („The 
Future We Want”) a fost puternic denigrat 
de către ecologiștii și activiștii care luptă 
împotriva sărăciei, pentru faptul că acesta 
este lipsit de esență și de o strategie clară, 
atât de necesară pentru prevenirea și            
combaterea deteriorării mediului                        
înconjurător, dar și a inegalității cauzate de 
o posibilă creștere a populației globale de la 
7 la 9 miliarde de oameni în 2050. În                 
replică, Secretarul General al ONU, Ban            
Ki-moon, a declarat că documentul este 
ghidul lumii spre un drum sustenabil, însă 
lung și greu. [29] 
Suspiciunile și nenumăratele discreditări la 
adresa rezultatelor Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltarea Durabilă sunt 
bazate pe faptul că evenimentul                       
antemergător celui din acest an a adus                  
consecințe considerabile în evaluarea,                
prevenirea și gestionarea problemelor de 
mediu globale. Însă, în cei 20 de ani care           
s-au scurs de atunci, provocările și                     
amenințările de mediu au crescut               
substanțial, iar puterea națiunilor de a le 

Summit-ul ONU Rio +20, încheiat înainte de a începe 
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gestiona se află în continuu declin. Astfel, este 
evident că se dorește implementarea unor strate-
gii, proiecte și măsuri drastice, menite să econo-
misească         resursele globale, să aducă un plus 
de prosperitate pentru economia globală (ce se 
află încă în plină recesiune), dar și pentru popula-
ția planetei prin asigurarea de locuri de muncă și 
medii propice pentru dezvoltare și creștere.  
Unul dintre scopurile pe care Conferința ar fi pu-
tut să-l ducă totuși la îndeplinire este introduce-
rea unui coeficient de măsurare a gradului de de-
gradare a mediului în balanțele anuale ale com-
paniilor și adăugarea variabilei mediul înconjură-
tor în PIB-urile statelor. Statele Unite, Marea Bri-
tanie, Franța și Germania au sprijinit această idee 
în vederea creării unei contabilități și gestiuni 
adecvate a capitalului natural. Pe de altă parte 
însă, China, una din țările cu cel mai mare grad 
de poluare, și Brazilia a cărei pădure Amazoniană 
este exploatată masiv, au refuzat să participe la 
promovarea unei astfel de inițiative. [30] În altă 
ordine de idei, președintele Braziliei, Dilma 
Rousseff, a declarat că statele bogate nu și-au 
respectat angajamentele legate de „fondurile 
verzi” luate la Copenhaga și că toate statele trebu-
ie să-și asume responsabilitatea în astfel de situa-
ții. [31] Acestea sunt elementele care au determi-
nat atragerea unor păreri negative, a unor suspi-
ciuni și a lipsei de încredere față de atingerea ob-
iectivelor principale ale Conferinței. Lupta pentru 
protejarea mediului înconjurător și pentru dez-
voltarea durabilă presupune alinierea tuturor 
statelor membre ONU, precum și angajarea în 
prevenirea provocărilor, combaterea unor ame-
nințări comune, dar și implementarea unor poli-
tici menite să le apere interesele. Însă, în momen-
tul în care există disensiuni între statele membre 
și acestea nu urmează politici comune sau simila-
re, până și cea mai importantă Conferință pentru 
Dezvoltarea Durabilă a viitorului planetei poate 
avea rezultate negative. 
Cel mai probabil lipsa de credibilitate la adresa 
perspectivelor şi eficienţei Summit-ului Rio+20 a 
fost alimentată și de faptul că lideri precum 
Barack Obama, Angela Merkel sau David Came-
ron au fost absenți. În consecință, evenimentul și 
rezultatele acestuia au fost controlate de către 
țările BRICS. Totuși, Secretarul de Stat al Statelor 
Unite ale Americii, Hillary Clinton, a transmis 
asigurări că este bine să fim totuși optimiști și că 
ONU împreună cu populația Globului poate atin-
ge ideea unui viitor prosper, un viitor în care ori-
cine poate beneficia de dezvoltarea durabilă ori-
unde s-ar afla. [32]  
Procesul negocierilor din timpul Summit-ului a 
întâmpinat numeroase obstacole, numai Brazilia 
și China luptând pentru accelerarea acestui pro-
ces, astfel încât să fie atinse toate punctele        

principale de pe agendă, dar mai ales pentru ca 
documentul Conferinței să întrunească toate            
condițiile și criteriile necesare. [33] 
Scopul principal al conferinței a fost stabilirea 
unui plan pentru a seta obiective de dezvoltare 
durabilă. Brazilia a denumit aceste obiective 
„bijuteriile coroanei”. Din păcate participanții 
și negociatorii nu s-au putut pune de acord 
în cadrul Conferinței pentru stabilirea             
temelor de interes comun și a obiectivelor. 
Prin urmare, reprezentanți ai 30 de națiuni se vor 
întâlni într-un grup de lucru comun în 2013            
pentru a finaliza lista obiectivelor de dezvoltare 
durabilă. Ulterior, acestea vor fi incluse în Planul 
Milenar al Obiectivelor de Dezvoltare. [34] 
În plus, Summit-ul a adus în lumină și stabilirea 
unui compromis: concentrarea unui grup de              
națiuni (G77), atât sărace, cât și bogate pentru 
atingerea unor scopuri comune care includ                
beneficii sociale și economice, transferuri              
tehnologice și științifice, finanțări și investiții pe 
termen lung. [35] În ceea ce privește activitățile 
de finanțare, Germania și Belgia s-au arătat             
reticente în sprijinirea țărilor sărace din sud care 
au nevoie de restructurarea mediului societăților 
proprii. Acestea au motivat că ar investi banii      
respectivi în restructurarea și susținerea              
sistemelor bancare naționale şi internaţionale, 
date fiind condițiile financiar-bancare actuale. 
[36] 
Cele mai importante decizii ale Summit-ului nu 
au fost luate în cadrul negocierilor propriu-zise, ci 
mai degrabă în afara acestora. Astfel s-au stabilit 
diverse acorduri în ceea ce privește promovarea 
globală a utilizării mijloacelor de transport în  
comun, dar și investițiile masive în acest              
domeniu. În plus multe state s-au dovedit a fi    
dispuse să-și angajeze companiile publice și              
private în „contabilitatea verde”. Un alt element 
important din cadrul negocierilor extra este             
reprezentat de strategiile agreate de către orașe și 
organismele judiciare care au drept scop                  
reducerea impactului asupra mediului                          
înconjurător. [37] 
În încheierea Summit-ului Rio+20, Secretarul 
General al Organizației Mondiale a Comerțului, 
Sharan Burrow, a declarat că dacă modelul actual 
de dezvoltare durabilă nu va fi schimbat, ordinea 
mondială riscă să sufere de pe urma unei dislocări 
economice poate chiar mai puternică decât             
actuala recesiune. În plus, ea a mai declarat că 
lipsa masivă de resurse globale ar da naștere unor 
conflicte puternice pentru supremația asupra 
energiei sau a apei. De aceea, ea subliniază că este 
necesar ca munca și mediul înconjurător să fie 
asimilate, iar toate statele membre ONU să lupte 
pentru crearea unor noi locuri de muncă în            
conformitate cu planurile de dezvoltare durabilă 
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pe termen mediu și lung. [38] 
Dar, speranțele că Summit-ul Rio+20 ar 
putea determina statele lumii să se               
angajeze în practicarea și promovarea unei 
„economii verzi” au fost spulberate de               
suspiciunile conform cărora aceasta nu este 
decât o altă metodă a statelor bogate de a 
impune un model comun pentru toate            
statele. Acest model ar putea fi folosit drept 
instrument de refacere a economiei, însă 
tot în favoarea statelor bogate.  
În concluzie, se consideră că Summit-ul 
Rio+20 s-a încheiat încă dinainte de a        
începe. Finalizarea Conferinței cu un 
document considerat a fi „slab”            
dovedește faptul că într-o lume care se află 
într-un proces de transformare continuu și 
care suferă masiv de pe urma unei crize  

financiare devastatoare, mediul înconjură-
tor nu are nicio șansă de a rezista. Singura 
soluție în acest sens este ca statele să se   
alinieze și să depună eforturi comune în 
implementarea metodelor de „economie 
verde” pentru a ajuta dezvoltarea durabilă. 
De asemenea, statele se pot orienta către 
resursele regenerabile de energie,              
promovarea unor politici care să diminueze 
rata sărăciei globale, să protejeze mediul 
înconjurător, și, cel mai important să              
gestioneze într-un mod eficient cultivarea, 
distribuirea și consumul resurselor              
planetei. 

Sandra Teona ANDRONACHE 

Summit-ul ONU Rio+20, încheiat înainte de a începe 

Rolul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai 
 
Între 6 și 7 iunie a avut loc cea de-a 12-a  întâlnire a Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO) în capitala 
Chinei, Beijing. În cadrul acestui Summit au participat cei 6 membri (China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan și Uzbekistan) plus încă 5 state cu statut de observatori (Afganistan, India, Iran, Mongolia și Pakistan) și 
3 parteneri de dialog (Belarus, Sri Lanka și Turcia). Summit-ul a abordat numeroase probleme internaționale 
printre care: situația din Siria, programul nuclear dezvoltat de Iran, situația din Afganistan, chestiuni economice și 
operațiuni de contra-terorism. 

Înainte de a intra în problematica ultimului 
Summit al SCO este necesară o perspectivă 
generică asupra acestei organizații pentru a 
clarifica scopurile sale și implicațiile la 
nivel regional, dar și global. După 
parcurgerea implicațiilor ultimului Summit 
al SCO urmează să fie analizate relațiile 
dintre Rusia și China la nivelul acestei 
organizații evidențiind aspectele diver-
gente, dar și punctele de legătură dintre 
cele două puteri.  
SCO a luat ființă în anul 1996 sub numele 
de Shanghai Five (China, Rusia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan) cu 
scopul declarat de a gestiona 
demilitarizarea graniței dintre China și 
statele cuprinse în granițele Uniunii 
Sovietice.[39] Abia în 2001, odată cu 
intrarea Uzbekistan-ului, SCO este 
instituită în forma actuală. Obiectivele 
principale ale SCO sunt: întărirea 
încrederii mutuale între statele membre, 
promovarea cooperării între membri la 
nivel politic, economic, științific și 
energetic, dar și menținerea păcii, 
securității și stabilității.[40] De asemenea, 
SCO are scopul declarat încă din primele 
articole ale actului constitutiv de a 

combate ,,terorismul, separatismul și 
extremismul”.[41] Deși nu este oficial 
afirmat, SCO este o organizație ce se opune 
valorilor și moralismului Occidental.[42] 
Prin însăși natura sa anti-democratică se 
dorește a fi o contrapondere la influența 
ascendentă a Statelor Unite și a NATO în 
zona Asiei Centrale și de Sud-Est. SCO 
promovează egalitatea suverană a statelor, 
dar se opune hegemoniei și coerciției în 
afacerile internaționale. Aceasta exprimă 
aproximativ aceleași valori ca și cele 
enunțate în Carta Națiunilor Unite fără 
două prevederi esențiale: drepturile omului 
și dreptul popoarelor la autodeterminare.
[43] Acestă omitere a celor două principii 
este în conformitate cu interesul național al 
celor două state “conducătoare”. De 
exemplu, pe de o parte Rusia are 
numeroase probleme cu unele teritorii din 
Caucazul de Sud, iar acceptarea dreptului 
la autodeterminare i-ar pune în pericol 
suveranitatea asupra lor. Pe de altă parte, 
China are numeroase probleme cu 
respectarea drepturile omului în sudul și 
sud-vestul teritoriului său, iar o accentuare 
a acestora ar pune-o în mare dificultate în 
fața comunității internaționale. Pe lȃngă 
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aceste considerente de ordin politic, statele 
angajate în această structură se axează foarte 
mult pe cooperarea în domeniul economic și 
energetic. Zona Asiei Centrale este una dintre cele 
mai bogate în petrol și gaze naturale, astfel SCO 
este creată mai ales pentru a fluidiza schimburile 
între statele membre. La Summit-ul din 2007, 
președintele Vladimir Putin a încurajat statele 
membre să inițieze un dialog cu privire la 
chestiunile energetice pentru a face primii pași 
spre integrare la nivel energetic și nu în ultimul 
rȃnd constituirea unul club pentru dezbaterea 
acestor aspecte.[44]  
În ceea ce privește relațiile SCO cu ceilalți actori 
majori din sistemul internațional trebuie 
menționat modul în care percep Statele Unite 
această entitate. Între cei doi actori există 
conflicte clare de interese în zona Asiei Centrale 
atȃt de ordin politic, cȃt și de ordin economic și 
energetic. Statele Unite au interese în zona Asiei 
Centrale, pe de o parte aceasta desfășoară 
programe de asistență cu Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan și Uzbekistan avȃnd 
investiții majore în această zonă și, pe de altă 
parte, aceasta dorește să producă o trecere 

progresivă a acestor state spre un regim 
democratic. Aceste obiective se ciocnesc cu 
interesele celor două puteri din SCO. Rusia 
dorește să-și impună controlul mai ferm asupra 
celor patru state, o reminiscență tipică Războilui 
Rece în timp ce China dorește să-și dezvolte 
relații economice din ce în ce mai strȃnse cu 
aceste state construind conducte pentru 
alimentarea energetică. Ca factor geostrategic, 
SCO este încă un actor puțin credibil iar 
decidenții Statelor Unite încă nu înțeleg cu ce se 
ocupă această organizație și ce interese concrete 
are.”[45] Astfel, după cum putem observa, deși 
există unele interese divergente, percepția 
Statelor Unite față de SCO nu este una 
conflictuală, ci mai degrabă una lipsită de interes 
față de potențialul pericol ce l-ar putea constitui 
această organizație. SCO nu este percepută ca o 
organizație coerentă ce-și poate avansa interesele 
la nivel global în așa fel încât să provoace ordinea 
actuală. Interesele difuze ale SCO plus 
clivajele din interiorul ei îi pun sub 
semnul întrebării capacitatea sa de a fi un 
actor influent în cadrul afacerilor 
internaționale. 

8. Emblema Organizației pentru Cooperare de la Shanghai 

În ceea ce privește ultimul Summit al SCO în 
cadrul acestuia au fost abordate o multitudine de 
probleme internaționale fără a avea un scop bine 
stabilit în această întȃlnire. De altfel 
plurivalența abordărilor denotă și acea 
lipsă de coerență menționată în modul de 
raportare al Statelor Unite față de această 
organizație. Una dintre problemele de pe 
agenda organizației a fost cea din Siria și 
modalitatea prin care aceasta ar putea fi 

rezolvată. Statele SCO nu au elaborat o soluție 
pentru a pune capăt masacrului din Siria, însă au 
convenit că o intervenție este inacceptabilă, 
respectȃnd ,,suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială” a acestui stat.[46] În ceea 
ce privește programul nuclear iranian putem 
menționa poziția unilaterală exprimată de către 
Hu Jintao, care a îndrumat Iranul să adopte 
poziție mai flexibilă și pragmatică în ceea ce 
privește programul său nuclear.[47] De altfel atȃt 
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putem observa în cazul acesta o primă 
divergență între cele două puteri. Pe de altă 
parte istoria ocupă un loc esențial pentru 
cele două state. În timpul Războiului Rece 
acestea au avut relații conflictuale, iar astăzi 
istoria are înțelesuri diferite pentru Rusia și 
China. De exemplu pentru președintele 
Putin, colapsul Uniunii Sovietice este cel 
mai mare dezastru geopolitic din secolului 
XX, în timp ce, pentru China colapsul 
gigantului sovietic reprezintă o oportunitate 
și o lecție pentru aceasta.[49] În ceea ce 
privește factorul istoric acestea încă mai au 
unele dispute în  regiunea Xinjiang, 
teritoriu aflat sub ocupație rusă timp de 30 
de ani.  
Pe lȃngă aceste dispute, China și Rusia au și 
anumite aspect comune. Aici am putea 
enumera condamnarea intervenției în Libia 
sau problema din Afganistan. Cele două 
state cooperează în cadrul Consiliului de 
Securitate, iar un exemplu este cazul Siriei 
în care Rusia și China au arătat că au 
interese comune. Însă de multe ori 
relațiile dintre Rusia și China sunt 
superficiale. După cum se exprimă 
Robert Kaplan acestea au relații tactice și 
nu vor avea niciodată acorduri strategice iar 
în plan economic cele două state au relații 
mai slabe în comparație cu cele pe care le 
au cu Uniunea Europeană sau cu Statele 
Unite.[50] 
Având în vedere clivajele ce se pot regăsi în 
cadrul SCO nu ne putem aștepta ca această 
entitate să acționeze coerent în sistemul 
internațional. Pe de o parte avem 
elementele divergente amintite mai sus 
dintre China și Rusia și pe de altă parte 
avem modurile diferite de raportare a 
Rusiei și Chinei față de ceilalți membri din 
Asia Centrală.  

Alexandru VOICU 

Rolul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai 

Rusia, cȃt și China nu sunt de acord cu alte 
sancțiuni împotriva Iranului, însă 
consideră inacceptabil un Iran cu o armă 
nucleară. În ceea ce privește Afganistanul 
statele membre SCO și-au exprimat 
susținerea față statul afgan în perioada în 
care trupele NATO vor trece în faza de 
asistență. De altfel, China a oferit un ajutor 
de reconstrucție Afganistanului de 
aproximativ 24 milioane $.[48] În ceea ce 
privește relațiile Rusia – China, acestea 
sunt într-o continuă ameliorare, însă au 
mai rămas unele elemente ce împiedică o 
apropiere și mai mare între cele două. În 
ceea ce privește cooperarea în cadrul SCO 
există unele elemente divergente între 
Rusia și China asupra modului de 
raportare la cele patru state din SCO, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan și 
Uzbekistan. După cum am precizat mai sus 
Rusia încă își dorește o abordare paseistă 
față de cele 4 state dorind astfel să aibă un 
control mult mai mare atȃt la nivel politic 
cȃt și economic. China are o abordare mult 
mai pragmatică dorind să creeze o 
infrastructură care să-i faciliteze relațiile în 
materie de energie cu cele 4 țări. Astfel că 

9. Hu Jintao și Vladimir Putin 
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Politica externă a Moscovei faţă de Siria ar putea 
fi caracterizată drept una de non-intervenţie, în 
cadrul căreia era inacceptabil ca jucători externi 
Siriei să încerce să impună anumite mecanisme 
de menţinere a păcii, cu atât mai mult cu cât      
aceştia susţin o parte a conflictului. În primul 
rând, subiecţii unei astfel de politici erau actorii 
vestici, printre care şi NATO.  În acest sens, Mi-
nistrul de Externe al Federaţiei Ruse, Sergei 
Lavrov, a declarat că politica Statelor Unite şi a 
aliaţilor săi ar trebui să înceteze a mai învinovăţi 
Rusia sau China pentru situaţia prezentă din Siria 
şi ar trebui să găsească pârghii prin care părţile 
direct implicate în conflict să ajungă la o                
înţelegere, mai ales că aceştia au relaţii strânse cu 
anumite facţiuni din  mişcarea de opoziţie din 
Siria.[51] 
Totuşi, la sfârşitul lunii iulie  a anului curent a 
apărut ştirea conform căreia Federaţia Rusă 
pregăteşte două nave de război spre a 
merge în Siria (Nikolai Filchenkov  şi              
Caesar Kunikov).[52] Aceste două                    
ambarcaţiuni aveau drept obiectiv protejarea            
cetăţenilor ruşi din Siria şi protejarea bazelor deja 
existente pe teritoriul sirian. Fiecare navă ar fi 
echipată cu 12 tancuri şi 300 de puşcaşi marini 
ruşi. Acestea sunt prevăzute a acosta în portul 
Tartus, Siria. Acţiunea pare a contrazice în                

totalitate politica de non-intervenţie pe care             
Rusia a creat-o şi a implementat-o alături de                     
Republica Populară Chineză asupra Siriei de când 
au izbucnit violenţele. Siria era percepută a fi 
drept un aliat strategic al Rusiei încă                 
dinainte de căderea URSS-ului, iar Rusia a 
continuat alături de China să creeze un bloc             
împotriva oricărei intervenţii militare venite din 
partea occidentalilor în zonele lor de interes,             
astfel o intervenţie militară din partea ei ar fi cel 
puţin imprevizibilă. Totuşi, această acţiune nu ar 
mai fi atât de surprinzătoare dacă am lua în                  
considerare îngrijorarea statului rus cu privire la 
viitorul preşedintelui sirian, Bashar Assad. Prin 
susţinerea planului în şase puncte al lui 
Annan Federaţia Rusă şi-a menţinut                  
indirect aprobarea pentru guvernarea lui 
Assad, tocmai de aceea s-a opus oricărei                    
intervenţii externe în Siria, însă, se pare că                 
situaţia internă din acest stat este suficient de 
instabilă încât Rusia să poată lua în calcul                 
varianta intervenţiei.[53]    
Reacţia celorlalţi actori internaţionali a fost şi ea 
limitată, mai ales că planurile statului rus nu au 
fost confirmate oficial de niciun decident. Astfel,  
John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, 
a declarat că SUA nu are niciun motiv de                   
îngrijorare momentan, iar reacţia SUA depinde 

Se pregătește Rusia de o intervenție în Siria? 

Cu toate că situaţia internă din Siria este departe de a fi stabilă şi producătoare de securitate, Rusia şi-a menţinut 

poziţia de-a lungul timpului mai ales la nivel ONU unde a votat recent în unanimitate alături de China şi ceilalţi             

Membrii ai Consiliului de Securitate să trimită mai mulţi observatori în teritoriu. Cât de plauzibil ar fi un atac venit 

din partea rusă către statul sirian?                
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trebuie să continue să fie imprevizibilă şi 
cum reacţia la scut ar fi armă nucleară 
(costurile ar fi mult prea mari), Moscova îşi 
îndreaptă atenţia către alte zone geografice. 
De asemenea, strategia SUA poate fi privită 
ca o oportunitate pentru Kremlin să îşi             
mărească influenţa în zonă.[54]   
Zvonurile conform cărora Rusia ar mai fi 
încercat şi în trecut să ajute cu suplimente 
de armament guvernarea siriană actuală să 
îşi menţină puterea internă nu sunt noi. În 
acest sens, un exerciţiu comun între 
Iran, Rusia, China şi Siria nu este de-
loc de neglijat în viitor. Cu toate        
acestea, zvonurile au fost de  fiecare dată 
neconfirmate sau infirmate de către              
decidenţii ruşi.  
Totuşi, acţiunile Rusiei în viitor rămân            
incerte, acestea depinzând foarte mult de 
stabilitatea internă a guvernării lui Assad, 
dar şi de comportamentul SUA în relaţie cu 
acest stat, mai ales că relaţia bilaterală           
dintre cele două mari puteri nu este tocmai 
productivă, având în vedere neînţelegerile 
izbucnite în urma implementării scutului 
anti-rachetă din Europa. 

Ana-Maria GHIMIȘ 

Se pregătește Rusia de o intervenție în Siria? 

doar de natura misiunii în sine. Acesta a 
declarat că: „nu intră în atribuţiile şi           
interesul Departamentului de Apărare al 
SUA să aprobe sau să dezaprobe o misiune 
de ordin intern aşa cum este cea a Rusiei”. 
Declaraţia este cel puţin surprinzătoare, 
dacă avem în vedere comportamentul din 
trecut al SUA cu privire la alte intervenţii 
de acest gen. Însă, încă o dată Washigtonul 
pare a se supune strategiei offshore 
balancing pe care a adoptat-o la începutul 
anului curent. Pe de altă parte, un element 
extrem de important este faptul că                
misiunea Rusiei nu a fost confirmată            
oficial, ci din contră infirmată. Aflându-se 
în logica realistă, Rusia nu ar risca să 
debalanseze prea mult situaţia              
internă din Siria, mai ales datorită            
faptului că nu este în interesul său să                
genereze o reacţie similară din partea SUA. 
În acelaşi timp nu trebuie ignorat nici          
faptul că noul mandat al lui Putin este             
departe de a fi unul facil, atât pe plan           
intern, cât şi pe plan internaţional. Rusia 
nu se mai poate baza pe relaţiile personale 
ale şefului său de stat cu alţi lideri europeni 
atât de mult cum o făcea în trecut. În plus 
aliaţii europeni deja au acceptat                        
implementarea scutului anti-rachetă pe 
continent, ceea ce este în defavoarea                
Rusiei. Pentru a-şi menţine linia de politică 
externă stabilită încă din 2000, Rusia       

Consolidarea parteneriatului cu terții: element al agendei de securitate a NATO 

NATO este cea mai puternică organizaţie militară la acest moment, 

cu o influenţă semnificativă asupra menţinerii securităţii                   

internaţionale. Conştientă de noile probleme cu care se confruntă 

comunitatea internaţională, Alianţa tinde să îşi redefinească perma-

nent agenda de securitate, să încheie sau să consolideze parteneriate 

care să îi asigure poziţia de lider. În timp ce Uniunea Europeană se 

confruntă cu o puternică criză economică şi este nevoită să se concen-

treze pe rezolvarea problemelor interne şi mai puţin pe implicarea în 

politica externă, NATO caută să îşi îmbunătăţească relaţia de coope-

rare cu alte state, cum ar fi Australia, pentru a se asigura că indife-

rent din ce parte a globului se ivesc provocările şi ameninţările la 

adresa echilibrului mondial, aliaţii sunt pregătiţi să contraatace. 

Între 12 şi 14 iunie, reprezentanţi ai NATO şi ai Australiei au purtat 

discuţii care au avut ca scop reînnoirea acestui parteneriat, de aşa 

manieră încât acesta să fie tot mai productiv.  
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Ameninţările la adresa mediului internaţional de 
securitate au devenit tot mai diverse şi complexe. 
Statele şi organizaţiile au început să îşi 
redefinească modul de abordare a acestor 
ameninţări, să emită noi strategii pentru apărare 
şi securitate. NATO reprezintă un model de 
angajament pentru toţi ceilalţi actori 
internaţionali întrucât şi-a extins aria de acţiune, 
iar implicarea sa depăşeşte barierele Articolului 
5, fiind un garant al stabilităţii globale. Având un 
cadru instituţional solid şi un sistem de proceduri 
şi legi care îi permit să desfăşoare într-un mod 
coerent operaţiuni pe tot globul, NATO şi-a 
îmbunătăţit după adoptarea Noului Concept 
Strategic capacitatea de coordonare a eforturilor 
aliaţilor pe plan internaţional. Nevoia de a 
schimba strategia de acţiune şi de a se adapta noii 
ordini internaţionale a fost decisivă pentru 
implementarea prevederilor din acest document. 
Statele membre NATO se angajează să îşi 
menţină poziţia de lider internaţional,         
într-o lume în continuă schimbare şi să 
rămână o comunitate a „libertăţii, păcii, 
securităţii şi valorilor împărtăşite”[55]. Mai 
mult decât atât, NATO rămâne dedicat tuturor 
scopurilor sale iniţiale, de reconstrucţie, 
restabilizare economică şi socială, combatere pe 
toate căile a ameninţărilor la adresa membrilor şi 
partenerilor săi, fiind o organizaţie deschisă la 
cooperare practică şi dialog politic. De asemenea, 
Aliaţii sunt din ce în ce mai activi, evaluează 
structura şi caracteristicile mediului internaţional 
pentru a fi întotdeauna pregătiţi să acţioneze 
atunci când evenimentele o impun. Coerenţa 
politicilor şi coeziunea dintre parteneri face ca 
NATO să fie eminamente o organizaţie militară 
puternică. La 15 aprilie 2011, statele membre 
NATO au pus bazele unei noi politici de 
parteneriate pentru ca relaţia de cooperare cu 
statele non-membre NATO, dar aliate ale 
organizaţiei să fie „mai eficientă, mai pragmatică 
şi mai flexibilă” [56]. Secretarul General al 
NATO, Anders Fogh Rasmussen, a afirmat cu 
această ocazie că, pentru ca strategiile NATO să 
fie eficiente şi efective, cooperarea cu partenerii 
pe probleme de securitate trebuie să fie 
reglementată de un set de instrumente cât mai 
uniform şi mai transparent, care să contribuie la 
îndeplinirea cu succes a obiectivelor Alianţei [57]. 
NATO încheie parteneriate şi pe baze 
bilaterale pentru a se asigura că relaţia de 
cooperare este una autentică şi că este 
bine gestionată de ambele părţi, fiind 
construită pe un fundament legal 
puternic. În Noul Concept Strategic, cooperarea 
pe probleme de securitate este considerată unul 
dintre cele trei elemente motorii ale activităţii 
internaţionale a NATO. De aceea, începând cu 

2011 s-a pus un accent puternic pe încheierea de 
parteneriate cu terţii sau pe consolidarea celor 
existente, cu state ca: Australia, Republica 
Coreea, Noua Zeelandă, Japonia. În ultimul 
deceniu, cooperarea dintre NATO şi 
Australia s-a intensificat, cei doi actori 
bazându-se în cadrul operaţiunilor 
desfăşurate în comun pe încredere 
mutuală. Australia a contribuit la desfăşurarea 
operaţiunii NATO în Afganistan, oferind cel mai 
mare ajutor ISAF în calitate de non-membru 
NATO [58]. NATO şi Australia au mai lucrat 
împreună în procesul de restabilizare a fostei 
Iugoslavii, în operaţiuni de combatere a 
pirateriei, în special pe coasta Somaliei, iar 
pentru a legitima cooperarea şi a facilita dialogul, 
Australia şi-a trimis un reprezentant pe probleme 
militare la Bruxelles, ceea ce a înlesnit încheierea 
unui acord cu privire la informaţiile clasificate 
[59]. 
Între 12 şi 14 iunie, Secretarul General al NATO şi 
primul ministru al Australiei, Julia Gillard, au 
purtat discuţii referitoare la natura                        
parteneriatului dintre cei doi dorind să îşi reanali-
zeze poziţiile comune faţă de noile evenimente 
internaţionale şi să pună bazele unei noi strategii 
care să le permită să lucreze în comun şi să                 
gestioneze diverse aspecte. Julia Gillard a            
participat şi la summit-ul de la Chicago de luna 
trecută şi şi-a manifestat şi intenţia de a ajuta      
Alianţa în procesul de restabilizare ce va fi           
desfăşurat pe acest teritoriu după 2014 [60]. 
Având în vedere că principalul subiect de discuţie 
în cadrul summit-ului a fost reprezentat de retra-
gerea trupelor din Afganistan, prezenţa Australiei 
era mai mult decât necesară. Primul ministru a 
declarat că Australia îşi doreşte un parteneriat de 
lungă durată cu NATO bazat pe viziunea                 
împărtăşită în ceea ce priveşte securitatea           
globală, dar şi pe încrederea pe care ambii actori 
o investesc în importanţa cooperării                             
internaţionale pentru garantarea securităţii la 
acest nivel [61]. 
În cadrul discuţiilor, Australia şi-a reafirmat                
angajamentul faţă de misiunea desfăşurată alături 
de NATO în Afganistan, inclusiv după retragerea 
trupelor în 2014, urmând să susţină Aliaţii în         
cadrul operaţiunilor de antrenare a forţelor de 
securitate afgane. Pe 14 iunie, la finalul                        
discuţiilor, cei doi reprezentanţi au semnat un 
acord care a formalizat relaţiile bilaterale şi care a 
reafirmat importanţa cooperării dintre ei. 
„Declaraţia politică NATO - Australia” prevede că 
parteneriatul dintre cei doi depăşeşte graniţele 
misiunii din Afganistan, asupra căreia s-au            
concentrat în ultimii ani, dar că se bazează pe      
lecţiile învăţate în cadrul acestei misiuni. În 
schimb, operaţiunile dintre cei doi vor aborda 
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NATO acordă o importanţă deosebită               
relaţiei cu partenerii săi şi că doreşte să aibă 
la dispoziţie mijloacele necesare pentru  a 
opera în orice moment, acolo unde este    
necesar. Singur, NATO este o forţă                   
incontestabilă, dar înconjurat de parteneri 
este indispensabil pentru garantarea              
securităţii şi ordinii mondiale.  

Monalisa GIUGLEA 

Consolidarea parteneriatului cu terții: element al agendei de securitate a 

NATO 

orice problemă de securitate care le         
afectează interesele comune [62]. 
Modalitatea de lucru a NATO şi restabilirea 
parteneriatelor cu actori internaţionali din 
diferite părţi ale globului oferă vizibilitate 
şi legitimitate internaţională Alianţei, care 
îşi diversifică în permanenţă resursele şi 
instrumentele de lucru. Întâlnirea cu               
primul ministru al Australiei reprezintă, la 
nivel simbolic, o mărturie a faptului că   

Devastați economic, Aliații luptă împotriva pirateriei somaleze 

Criza economică din care multe state ale Uniunii Europene nu reușesc să găsească ieșirea salvatoare a orientat opinia 
publică doar spre problemele economice, sociale și politice ale Europei. În această perioadă doar Iran, Siria, Egipt și 
Israel reușesc să capteze atenția „occidentalilor”. Însă, în ciuda dificultăţilor economice, atât Uniunea Europeană, cât şi 
NATO, nu au renunţat la angajamentul de a asigura securitatea sistemului internaţional. Astfel, state mai puţin afectate 
de criza economică, precum Olanda, suplimentează pe cât de mult posibil trupele prezente în misiuni relativ îndepărtate 
precum cele împotriva pirateriei din Golful Aden. În luna iunie Olanda a preluat comandamentul operaţiunii NATO 
Ocean Shield împotriva pirateriei de pe coastele Somaliei și a sporit numărul trupelor trimise în această misiune.  Ar 
putea fi aceasta o încercare de a arăta lumii că Occidentul nu se retrage? Sau doar interesele economice din regiunea 
intens tranzitată sunt singurul motiv al prezenței celor două misiuni în regiune? 

12.Golful Aden 

De obicei, când se vorbește despre                
piraterie, populația europeană și                   
americană tinde să proiecteze imaginea 
unor secole de mult apuse, imagine pe care 
o au din filmele Hollywoodiene. Cu toate 
acestea, pirateria nu a dispărut niciodată, 
iar Golful Aden, în special coastele                    
Somaliei, s-au constituit într-un adevărat 

focar de pirați, transformând pirateria            
într-o amenințare ridicată la adresa              
intereselor a numeroase state.  Anual, 
aproximativ 20000 de nave comerciale sau 
cu ajutoare umanitare pentru Africa                 
traversează  Golful Aden.  
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Emergența și dezvoltarea pirateriei la nivelul  
actual în regiune poate fi identificată încă de la 
începutul anilor 1990, odată cu insurgența               
islamică din Somalia, care a dus la prăbușirea 
sistemului politic, economic și social al Somaliei. 
Din 1991, Somalia nu a mai avut un guvern            
funcțional, fiind incapabilă să asigure un minim 
de securitate internă și a zonelor sale de coastă. 
[63] În august 2008, frecvența pirateriei                
somaleze a cunoscut o creștere dramatică. [64]  
Se consideră că oamenii se angajează în acte de 
piraterie atunci când simt că beneficiile acestor 
acțiuni exced considerabil câștigurile pe care le-ar 
putea avea în urma altor activități sau când nu 
există alte alternative. Punând  în logica teoriei 
alegerii raționale, o persoană ar alege pirateria nu 
doar când beneficiile sunt mai mari (teoria         
utilitaristă oferă o astfel de explicație), dar mai 
ales când câștigurile exced costurile acțiunii. În 
acest caz, câștigurile sunt ridicate, iar de obicei 
costurile percepute sunt reduse, mai ales în      
situația unui stat eșuat care nu poate pedepsi    
eficient pirateria. Acestea explică destul de bine 
situația din Somalia. Foametea excesivă, lipsa 
locurilor de muncă, lipsa unei guvernări centrale 
puternice au constituit factori suficienți pentru a 
încuraja pirateria. Analistul în studii de război și 
securitate din regiunea Orientului Mijlociu și a 
Cornului Africii, Stig Jarle Hansen, consideră că 
pirateria poate fi explicată de șase factori:          
cultura, excluderea sau privarea relativă, sărăcia, 
finanțarea, eșecul strategiilor legale și maritime 
de combatere și structurile instituționale slabe, 
toți caracterizând în prezent Somalia. [65]             
Pirateria poate avea loc doar dacă în zona la care 
au acces pirații există ținte disponibile – trafic 
comercial. În acest caz atunci când se combate 
pirateria o măsură ar putea fi evitarea zonelor 
frecventate de pirați, însă pentru Golful Aden 
aceasta nu poate fi o soluție, alternativa putând fi 
un ocol extrem de costisitor. O altă soluție ar fi 
transformarea țintelor vulnerabile (disponibile) 
în ținte greu de deturnat prin înarmarea navelor 
sau protejarea lor - însoțirea lor de către forțe 
armate. Astfel poate fi înțeles raționamentul din 
spatele misiunilor din zona Golfului Aden.           
Uniunea Europeană a instituit în 2008 o forța 
navală în regiune pentru combaterea pirateriei – 
EU NAVFOR Atalanta. NATO are de asemenea, 
propria operațiune în zonă din aceeași perioadă, 
Operațiunea Ocean Shield, în paralel în Cornul 
Africii existând și alte Misiuni Combinate, două 
exemple semnificative fiind cele ale Chinei și           
Rusiei. În prezent este de remarcat                      
interoperabilitatea dintre misiunea NATO Ocean 
Shield și cea a UE, care și-a extins recent              
mandatul, permițând trupelor sale să atace de pe 
mare taberele logistice aflate de-a lungul țărmului 

și din aer pentru a preveni ieșirea în larg a                  
piraților. NATO nu are un astfel de mandat. 
Guvernul de tranziție din Somalia - Guvernul      
Federal Transnațional a fost incapabil să combată 
activitățile grupurilor de pirați, fapt dovedit în 
nenumărate rânduri de misiunile eșuate de              
salvare a ostaticilor luați de pirați. Un exemplu de 
asemenea eșec este cel din martie 2011, când nu 
au reușit să salveze o familie daneză. 
Lipsit de capabilitățile necesare pentru a-și            
exercita suveranitatea, Guvernul Federal               
Transnațional nu poate lupta împotriva crimei 
organizate din țară. În schimb, cea din urmă a 
devenit tot mai puternică și agresivă.  În strânsă 
legătură cu răspândirea pirateriei în regiune este 
foametea aprigă cu care se confruntă populația 
somaleză. Foametea este utilizată și de grupările 
teroriste, precum Al-Shabaab, pe post de armă. 
Grupurile de ajutor internațional consideră că 
foametea actuală este cea mai gravă din ultimii 60 
de ani. 3.7 milioane somalezi sunt expuși la            
înfometare, câteva mii dintre aceștia căzând       
victimele acesteia. Foametea a fost un alt factor 
care a subminat credibilitatea Guvernului Trans-
național Federal, care cu greu căpătase controlul 
în August 2011 asupra capitalei Mogadishu cu 
ajutorul misiunii Uniunii Africane (AMISOM). 
Foametea este însă și cauza tensiunilor dintre 
Somalia și comunitățile vecine datorită numerelor 
mari de refugiați și a insecurității create de              
competiția internă pentru resursele de bază.          
Factorii emergenți din Somalia au potențialul să 
destabilizeze și mai mult regiunea Cornului          
Africii.[66]  
În corelație cu factorii enunțați de Stig Jarle    
Hansen și realitatea din Somalia este de înțeles 
faptul că misiunile și operațiunile navale din      
regiune nu pot pune capăt pirateriei, iar multe 
state argumentează în favoarea eradicării               
cauzelor pirateriei. Olanda este unul dintre statele 
care consideră că misiunea navală a NATO și a 
UE nu poate distruge pirateria dacă nu distruge 
cauzele sale.  Căpitanul olandez Van der           
Linde exprimă foarte clar această viziune: „Nu 
putem rezolva problema aceasta cu            
marina. Trebuie stabilizată Somalia, trebuie să 
ne asigurăm că acolo există un guvern, că are         
suficiente mijloace, că au forțe polițienești și pază 
de coastă, un sistem judiciar puternic și închisori. 
Numai așa putem pune capăt cu adevărat            
pirateriei.” [67] Însă, NATO și UE par a nu fi dis-
puse a se angaja într-o misiune terestră alături de 
trupele Uniunii Africane în Somalia pentru a           
ajuta la reconstrucția unui guvern central și a       
elimina gruparea teroristă Al-Shabaab, punând 
astfel capăt cauzelor pirateriei. Motivele ar putea 
fi numeroase. Unul dintre ele ar putea fi faptul că 
Aliații consideră că protecția și prevenirea               
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Ben Bekkering l-a succedat pe                         
Contraamiralul Sinan Azmi Tosun (Marina 
Turciei). Ben Bekkering a subliniat nevoia 
de a rămâne vigilenți în ciuda faptului că pe 
perioada celor 6 luni ale comandamentului 
turc al trupelor maritime NATO rata de        
succes a piraților a înregistrat un declin 
considerabil. Din punctul său de vedere, 
ultimele atacuri și deturnări demonstrează 
că NATO nu poate lăsa garda jos și că este 
necesară cooperarea cu toți partenerii din 
regiune pentru a maximiza rezultatele. 
Principalul succes al comandamentului 
Contraamiralului Tosun constă în faptul că 
șansele de reușită ale acțiunilor piraților în 
regiune se află la cel mai mic nivel de până 
în 2009.[68] 
Parlamentul Olandez a agreat trimiterea 
mai multor trupe olandeze în cadrul                
operațiunii NATO pentru a combate                 
pirateria somaleză. Astfel, vor trimite extra 
personal, două elicoptere Cougar, un avion 
și un submarin. O implicare adițională ar 
consta în creșterea eforturilor de culegerea 
a informațiilor (intelligence) în valoare de 
13 milioane de euro. În Olanda, companiile 
private de asigurări și navele comerciale au 
solicitat permisiunea guvernului olandez 
pentru a angaja forțe private de protecție 
considerând că forțele navale olandeze din 
regiune nu pot proteja toate navele care trec 
prin Golful Aden și au refuzat anterior              
câteva cereri de protecție. Ministrul                 
Apărării a declarat însă că nu poate fi           
garantat un asemenea drept deoarece toate 
forțele armate trebuie să fie în                          
responsabilitatea statului pentru a asigura 
acuratețe și măsuri proporționale, astfel nu 
se pot accepta în regiune forțe armate              
private. [69] 
În acest context, sporirea trupelor olandeze 
în cadrul misiunii NATO Ocean Shield pare 
a avea o puternică dimensiune simbolică 
asupra rolului pe care NATO îl poate juca în 
perioade în care actorii săi principali sunt 
preocupați de stabilizarea situației în          
propriul teritoriu. Prin dimensiune                
simbolică nu trebuie să se înțeleagă că 
această suplimentare nu va fi resimțită în 
eforturile de a combate pirateria în regiune, 
pentru că desigur că va contribui                
semnificativ la eficientizarea și creșterea 
ratei de succes ale misiunilor împotriva           
piraților. Însă este simbolică pentru că are o 
astfel de valoare intrinsecă. La nivelul             
aparențelor, prin creșterea trupelor în                  
regiuni distante în perioade dificile, mesajul 

Devastați economic, Aliații luptă împotriva pirateriei somaleze 

atacurilor piraților asupra navelor            
comerciale le satisface cel mai bine              
interesele. O altă explicație ar fi că             
Occidentul nu își permite la acest moment 
o nouă misiune militară, într-o zonă în care 
există sentimente puternice anti-
occidentale, iar astfel rezultatele unei     
misiuni ar putea fi extrem de limitate și 
imprevizibile, neputând fi exclusă chiar o 
destabilizare a situației din regiune. Există 
desigur și teoria conspiraționistă conform 
căreia state importante din Vest ar                  
sponsoriza acțiunile piraterice date fiind 
câștigurile pe care le pot avea, sau că           
anumite companii ale căror nave                  
comerciale cad pradă atacurilor piraților ar 
fi în spatele piraților.  
Însă cea mai plauzibilă explicație pentru 
reticența Aliaților de a interveni militar pe 
teritoriul Somaliei  este dată de criza           
economică puternică cu care se confruntă 
aliați importanți ai NATO și faptul că a   
trecut momentan prea puțin timp de la 
misiunea NATO din Libia, limitând astfel 
posibilitatea unei intervenții NATO, deși 
aceasta ar putea fi în fapt eficientă. O                  
intervenție precum cea din Libia, ar putea 
distruge influența Al-Shabaab și ar putea 
ajuta Guvernul Federal Transnațional să își 
exercite suveranitatea și să recapete       
controlul asupra teritoriului. Însă, recent, 
Aliații au agreat asupra importanței                
eficientizării utilizării trupelor militare  
armate în rezolvarea conflictelor, redate 
prin conceptul „smart defense”(apărare 
inteligentă), ceea ce din nou indică un 
trend descrescător al dorinței de a                    
interveni în toată lumea. 
Pe data de 6 iunie 2012, Marina Regală a 
Olandei a preluat comanda Misiunii NATO 
împotriva pirateriei, astfel Comandorul 

Pirați somalezi 
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care poate fi citit este: „suntem încă pretutindeni 
și determinați să îndeplinim angajamentele        
noastre globale”. Însă un angajament adevărat ar 
consta în obținerea unui mandat ONU pentru o 
intervenție  terestră. Sigur ar putea fi și voci care 
pledează legitim în incorectitudinea unei astfel de 
interpretări, considerând că raționamentul din 
spatele suplimentării trupelor nu are nicio                  
legătură cu imaginea de ansamblu a NATO ca 
actor global. Olanda este o țară cu o economie 
puternică, neafectată de criză precum Spania, 
Italia, este un stat cu ambiții mari în câmpul 
energetic și al furnizării de petrol în Europa,        
dorind să devină sursa principală de petrol a           
Europei, iar pentru aceasta are nevoie de acces la 
cât mai multe surse de petrol, dar și să-și                  
securizeze infrastructura critică de transport a 
petrolului. Adăugând tranzitul intens al navelor 
comerciale olandeze în Golful Aden ar putea fi de 
înțeles interesele individuale ale Olandei în                
regiune.   
În logica „smart defense” poate fi explicată                    
dorința NATO de a extinde cooperarea cu ceilalți 
actori din regiune. În acest sens, pe 19 iunie 2012, 
Comandantul misiuni Rusești împotriva            

pirateriei, Vladimir A. Kondratov, a vizitat una 
dintre navele NATO ale misiunii contra-pirateriei. 
În cursul întâlnirii, Comandantul Forțelor NATO, 
Comandorul Ben Bekkering și Comandantul 
Kondratov au schimbat informații cu privire la 
misiunile pe care le conduc și ultimele amenințări 
în regiune, și au concluzionat că trebuie sporit 
gradul de cooperare la nivelul schimbului de 
informații și că vor investiga posibilitatea de a 
desfășura în comun exerciții contra pirateriei. 
Comandorul Bekkering a afirmat că ,,Lupta 
împotriva pirateriei este un efort comun al 
întregii comunități internaționale”. [70] 
Faptul că atât la nivelul NATO, cât și al UE s-a 
decis extinderea misiunilor de combatere a               
pirateriei în regiunea de coastă a Somaliei, indică 
ideea că ambele organizații, în ciuda dificultăților 
economice continuă să exercite un rol important 
la nivelul securității globale. Acest lucru nu ar 
trebui pus sub semnul întrebării, ci mai degrabă 
ar trebui reflectat asupra măsurii în care statele 
membre UE și NATO sunt dispuse să se angajeze 
în misiuni umanitare, care nu sunt imperios                 
necesare pentru a-și maximiza interesele? 

Alina MOGOȘ 

Aung San Suu Kyi și drumul spre democrație al Burmei 

 
După aproximativ 22 de ani de arest la domiciliu, Aung San Suu Kyi a părăsit pentru prima dată Burma făcȃnd o vizită istorică în 
Europa. Suu Kyi și-a început turul pe 14 iunie în Geneva printr-un discurs în cadrul Organizației Internaționale a Muncii. De 
asemenea, vizita sa a inclus Norvegia, Irlanda, Marea Britanie și Franța. Apogeul vizitei sale a avut loc pe 22 iunie atunci cȃnd a 
susținut un discurs în Westminster Hall locul în care au mai ținut discursuri, Nelson Mandela în anul 1996, Papa Benedict al XVI-lea 
în 2010 și Barack Obama în 2011.[71] Lidera partidului Liga Națională pentru Democrație (NLD), principalul partid de opoziției din 
Burma, s-a aflat în Europa pentru a-și întări imaginea de potențială conducătoare a țării sale care a fost sub conducerea unei junte 
militare timp de aproximativ 20 de ani. Prin această vizită, Suu Kyi a dorit să convingă marile puteri europene de capacitatea sa de 
a putea oferi un drum mai democratic și mai pașnic unui stat cu o istorie colonială, nedemocratică și conflictuală. 

13.Aung San Suu Kyi 
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colonie Britanică urmȃnd ca pȃnă în 1937 să 
fie o provincie a Indiei ca de la 1962 pȃnă în 
2010 acest stat să fie condus de armată.[75] 
Astăzi, Burma este condusă de către Thein 
Sein, un ofițer al armatei care a făcut 
numeroase reforme economice și politice 
care au oferit o deschidere mai mare țării 
izolate pentru foarte mulți ani.[76] Desigur, 
Burma mai are de traversat o perioadă bună 
de timp pȃnă a se considera o democrație. 
Se pot observa totuși unii pași care duc spre 
o ameliorare politică și o temperare a 
conflictelor intrastatale.  
În discursurile sale din Westminster Hall și 
Oslo, Suu Kyi a atenționat potențialii 
investitori ce doresc să-și deschidă afaceri 
pe teritoriul Burmei că justiția încă este un 
punct slab a acestei țări iar guvernul nu este 
destul de transparent în deciziile pe care le 
ia.[77] De asemenea aceasta a cerut ajutorul 
Marii Britanii, în calitate de cea mai veche 
democrație parlamentară să ajute Burma să
-și dezvolte și ea la rȃndul său instituțiile 
democratice pentru a facilita cooperarea 
politico-economică a Burmei cu celelalte 
state din societatea internațională.[78]  

Aung San Suu Kyi și drumul spre democrație al Burmei 

Suu Kyi este fiica lui Aung San, fondatorul 
Partidului Comunist din Burma și            
mijlocitorul independenței Burmei de sub 
conducerea colonială exercitată de Marea 
Britanie. Însă Aung San moare atunci cȃnd 
Suu Kyi are vȃrsta de 2 ani. Suu Kyi            
beneficiază de o educație foarte elevată 
aceasta studiind între 1964 și 1967 în       
cadrul Universității Oxford, filosofie, 
politică și economie la Colegiul St. Hugh.
[72] Între 1969 și 1971 va locui la New York 
și va lucra în cadrul secretariatului ONU ca 
Asistent Secretar. În anul 1988 aceasta se 
întoarce în Burma pentru a asista la 
funeraliile mamei sale. Pe 23 iulie încep 
demonstrațiile populare în urma demisiei 
Generalului Ne Win ce a condus țara din 
1962 pȃnă în 1988. Deși se aștepta un 
deznodămȃnt pașnic, pe 8 august 
demonstrațiile sunt eradicate rapid de 
armată și astfel Suu Kyi își începe 
campania sa pro-democratică prin 
înființarea partidului NLD.[73] Pe 14 
octombrie 1991, Suu Kyi primește premiul 
Nobel pentru pace, iar banii primiți în 
urma acestui premiu îi investește în centre 
de educare a tinerilor din Burma. În ultimii 
ani, Suu Kyi a fost sub arest la domiciliu 
timp de 15 ani fiind eliberată pe 13 
noiembrie 2010. Astfel, deși Burma este 
condusă eminamente de armată între 1962 
și 2011, Suu Kyi este singurul exponent al 
ideilor democratice din Burma și luptă 
alături de partidul NLD pentru aceste 
valori și pentru materializarea lor. De altfel 
pe 27 mai 1990 partidul său cȃștigă 82% 
din locurile parlamentare însă armata nu 
recunoaște rezultatele alegerilor.[74] 
Astfel, după cum putem observa, Suu Kyi a 
dorit o schimbare în 1990 destul de bruscă 
a unui stat ce nu cunoștea valorile 
democratice, alegerile libere, sufragiul 
universal sau alte componente ale unei 
democrații. Prin prisma alegerilor din 
1990 putem observa o apetență 
deosebită a locuitorilor Burmei 
pentru democrație și valorile 
democratice însă armata încă era 
preponderentă în viața politică a 
statului de altfel caz asemănător cu 
cel din Egipt până la rezultatul 
alegerilor din iunie 2012. Deși în 
istoria recentă, Burma a fost sub 
conducerea armatei aceasta a fost un stat 
sub mai multe ocupații încă de la atestarea 
sa istorică. Între 1824 și 1886, Burma a fost 

Este nevoie de o susținere mai fermă a 

dezvoltării democratice a Burmei din 

partea societății internaționale. (Suu Kyi) 

 De altfel, modul în care aceasta abordează 
problemele din Burma este unul deosebit și 
special în același timp pentru modul 
tradițional de a înțelege și de a gestiona 
dificultățile pe care țara sa le înfruntă. Suu 
Kyi nu menționează nimic de interes 
național, dezvoltare economică sau alte 
direcții pragmatice realiste. În același timp, 
aceasta nu adoptă o abordare utopică, 
wi lsoniană în care  să afirme 
perfectibilitatea omului ci adoptă o viziune 
mult mai subtilă ce atinge unele 
valori ,,uitate” ale relațiilor internaționale.
[79] Aceasta amintește despre rolul 
educației în cadrul dezvoltării unui 
stat, prevalența drepturilor omului 
ca valori transnaționale față  de 
valorile naționale ce crează clivaje 
ireconciliabile sau primatul 
stabilității  politice în fața 
intereselor economice.[80]     
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Astfel, prin această retorică, Suu Kyi oferă o 
viziune nouă axată pe două linii convergente. Pe 
de o parte, la nivel practic o mai mare atenție 
acordată drepturilor omului, educației și 
dezvoltării unor instituții politice stabile ca valori 
globale și transnaționale și, pe de altă parte, la 
nivel teoretic putem observa o îmbinare a 
concepțiilor Școlii de la Frankfurt asupra 
emancipării cu cele ale teoriei Feministe.  
Desigur, pe lȃngă implicațiile deosebite pe care le 
aduce această vizită a lui Suu Kyi trebuie luate în 
considerare și unele aspecte politice ale acestei 
vizite. După alegerile parlamentare din 2010, Suu 
Kyi trebuie să demonstreze faptul că NLD-ul este 
o variantă solidă pentru conducerea Burmei, dar 
și un partener de încredere pentru statele 
societății internaționale.[81]  

Astfel, succesul vizitei lui Suu Kyi în Europa va 
putea fi cuantificat în funcție de credibilitatea, dar 
și legitimitatea de care va beneficia în viitorul 
apropiat atȃt față de proprii cetățeni, dar și față 
de celelalte state. Suu Kyi joacă un rol esențial în 
soarta Burmei deoarece dacă aceasta va fi 
capabilă să aducă stabilitatea politică atunci pot 
exista șanse ridicate ca situația economică să se 
îmbunătățească. Stabilitatea politică va oferi 
încredere firmelor ce doresc  să-și dezvolte unele 
afaceri în Burma. De altfel, Burma deține foarte 
multe resurse de petrol și cărbune, ceea ce ar 
putea revigora foarte mult situația destul de 
nefastă din punct de vedere economic a Burmei.
[82] 

Alexandru VOICU 
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