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REZUMAT

Problematica de cercetare pe care o propunem este motivată de nevoia de evaluare şi
†nţelegere a modului de construire a securităţii †n spaţiul Europei Centrale1 †n condiţii de
impredictibilitate sistemică. Regionalizarea †n spațiul central-european este un concept relativ nou,
afirmarea sa practică datˆnd de la †nceputul secolului XX †n contextul marilor transformări
sistemice care au urmat †ncheierii Primului Război Mondial. Aflată †n zona de “ciocnire” a celor
două puteri hegemonice, Germania şi Rusia/URSS, Europa Centrală a constituit de-a lungul istoriei
un spaţiu al competiţiei hegemonice şi rivalităţii geopolitice, un teren de confruntare al ambiţiilor
marilor puteri europene fiecare †ncercˆnd să umple vacuum-ul de securitate din mijlocul Europei
prin subordonarea sau racordarea acestuia la propria agendă hegemonică. Aceasta s-a transpus †n
eforturile constante ale statelor regionale de a identifica soluţii şi formate de gestionare a securităţii
şi, deopotrivă, de a amenaja dilemele de securitate generate de complexa topografie a ameninţărilor.
Opţiunea regionalizării a fost, aşadar, asumată ca o formă de extindere a paradigmei auto-ajutorării
prin conjugarea eforturilor de apărare ale statelor CE avˆnd ca principal obiectiv prezervarea statuquo-ului regional. Cu deosebire important, †n această ecuaţie, a fost rolul jucat de marile puteri, cu
deosebire Franţa, interesate să construiască o “centură” de state aliate ca zonă de protecţie †mpotriva
Rusiei/URSS şi să prevină o posibilă antantă ruso-germană. Modelul interbelic al regionalizării a
eşuat sub presiunea unor factori de natură sistemică, dar şi a unor agende regionale marcate de
competiţie şi rivalitate inter-statală. Elementul central al disfuncţionalităţii arhitecturii regionale a
fost lipsa unor garanţii ferme de apărare din partea statelor occidentale ceea ce a †ncurajat
hegemoniile regionale revizioniste (Germania şi URSS) să-şi pună †n aplicare planurile de
expansiune teritorială şi de subjugare a statelor mici din arealul ponto-baltic. Confruntarea
hegemonică pentru desenarea ordinii sistemice europene a transformat †ntreg spaţiul din centrul şi
estul Europei †ntr-o miză strategică de mari dimensiuni, iar aceasta şi-a pus †n mod definitoriu
amprenta asupra tipologiei acţionale a actorilor regionali.
După cel de-al Doilea Război Mondial, instaurarea structurii sistemice bipolare a anihilat
complet orice manifestare autonomă din partea statelor localizate †ntre Germania şi Rusia prin
subordonarea acestora spaţiului de dominaţie sovietic şi integrarea lor †n structurile politico-militare
aflate sub controlul strict al Moscovei. Cu alte cuvinte, paradigma istorică a dominaţiei marilor
puteri asupra regiunii a fost †nlocuită prin impunerea hegemoniei unice a URSS.

1

Pe parcursul lucrării vom folosi acronimele EC pentru Europa Centrală și CE pentru spațiul central-european/statele
central-europene
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Sfˆrşitul Războiului Rece a generat o nouă paradigmă de securitate †n spaţiul centraleuropean desenată †n jurul a două evenimente centrale: unificarea Germaniei şi prăbuşirea URSS.
Apariţia unui vacuum extins de securitate la nivel regional, pe fundalul creşterii stării de
incertitudine strategică cu privire la dinamicile sistemice şi intenţiile marilor puteri, au generat un
amplu proces de reaşezare a alinierilor regionale. Œn această configuraţie, statele regionale şi-au
formulat opţiunea integrării †n structurile de securitate euro-atlantice procedˆnd la o strategie de
aliniere faţă de SUA, prin asumarea orientării atlanticiste ca formulă de gestionare a dilemelor de
securitate şi de amenajare a ansamblului strategic regional. Œn această nouă configuraţie,
regionalizarea ca soluţie de amenajare a securităţii a fost exclusă din calculele statelor regionale.
Raţiunea principală a constat †n teama că o astfel de soluţie ar fi putut deveni un substitut la
integrarea †n structurile de securitate euro-atlantice, aşadar menţinerea †ntr-o zonă “gri” de
securitate. Exista, deopotrivă, preocuparea †n capitalele central-europene că vor fi lăsate să-şi
gestioneze singure spaţiul de securitate †n logica autonomizării conflictuale a regiunilor conform
căreia odată cu retragerea hegemonilor, problemele regionale şi crizele nu se mai translatau automat
la nivelul competiţei globale †ntre cei doi poli hegemonici.

Œncepˆnd cu sfˆrşitul anilor ‘2000, se produce o criză a atlancismului pe fundalul deciziei
SUA de revizuirea a priorităţilor strategice concomitent cu accelerarea nesiguranţei sistemice
generată de revenirea geopolitică a Rusiei confirmată prin intervenţia militară †n Georgia (august
2008). Dezangajarea SUA din afacerile europene, prin “pivotarea asiatică” şi “resetul” cu Rusia, au
constituit, din perspectiva statelor regionale, †nceputul unei perioade de incertitudine indusă de
teama pierderii protecţie hegemonului. Sentimentul de vulnerabilitate a

†ncurajat recuperarea

modelului regionalizării ca formulă de amenajarea a realităţilor de securitate. Soluţia regionalizării
nu a †nsemnat o tentativa de revenire †n logica modelului interbelic. Caracteristica definitorie a
modelului de regionalizare post-2008 l-a constituit dinamica acestuia †n cadrul integrat, alianţa cu
SUA şi racordarea la NATO rămˆnˆnd vectorii centrali de organizare a securităţii regionale.
Criza sistemică generată de acţiunile Rusiei prin anexarea Crimeei şi destabilizarea Ucrainei
au modifica radical geografia strategică a spaţiului CE. Odată cu revenirea †n logica ameninţării
militare, s-a produs un reviriment al atlanticismului motivat de imperativul angajării militare a SUA
şi consolidarea rolului NATO ca vectori centrali †n asigurarea apărării frontierei estice şi
contracararea ameninţării Rusiei.

Problematica regionalizării securităţii constituie †n prezent un subiect de ample discuţii şi
dezbateri strategice. Asistăm, †n ultima perioadă, la propuneri şi iniţiative variate menite să
identifice posibile construcţii regionale de securitate, fie †n formule mai extinse (recuperarea mai
6

vechiului concept de Intermarium), fie prin grupări mai restrˆnse care să acţioneze †ntr-o geografie
variabilă şi complementară (gruparea nordo-baltică, triunghiul Polonia-Romˆnia-Ucraina, Grupul
de la Vişegrad plus Ucraina, Romˆnia-Polonia-Turcia, etc). Scopul acestor demersuri vizează, †n
esenţă, identificarea şi diversificarea opţiunilor strategice care să permită consolidarea securităţii şi
apărării flancului estic al NATO, cel mai expus presiunilor geopolitice ale Rusiei. Din acest motiv,
considerăm important să descifrăm dinamica acestui proces, constrˆngerile şi imperativele
strategice, avantajele şi deficienţele implementării unei asemenea soluţii de securitate.

Gradul de noutate al demersului de cercetare constă cu deosebire †n perspectiva propusă de
abordare a problematicii regionalizării. Œn acest sens, construcţia de cercetare este axată pe două
ipoteze centrale de analiză. Œn primul rˆnd, procesul de regionalizare a evoluat †n strˆnsă
interdependență cu dinamica atlanticistă. Œn consecință, evoluția agendei de securitate a SUA a
influențat †n mod semnificativ tipologia de comportament a statelor regionale. Œn al doilea rˆnd,
dezvoltarea unor formule regionale de construire a securităţii poate deveni o opţiune care să
acţioneze ca un instrument de asigurare strategică, dar, şi †n acest caz, angajarea SUA este esenţială
pentru menţinerea coerenţei de acţiune şi a preveni tendinţele centrifugare care ar putea crea zone
de vulnerabilitate †n interiorul regiunii. Regionalizarea nu este dezirabilă †n condiţii de proiecţie
hegemonică (protecţia hegemonului este suficientă- cazul atlanticismului maximal) şi nu este
posibilă †n condiţiile confruntării hegemonice (perioada bipolarităţii). Extinzˆnd cadrul de analiză,
arătăm că regionalizarea se dezvoltă †n condiţiile unui scenariu de tip atlanticism minimal. Un astfel
de scenariu asumă faptul că poziţia occidentului se va menţine †ntr-o stare de ambivalenţă preferˆnd
opţiunea unui compromis †ntre asigurarea aliaţilor estici şi prevenirea modificării status-quo-ului
strategic cu Rusia. Œn conceptualizarea paradigmei regionalizării, este important de reliefat că
dinamica acesteia nu este un produs natural derivat exclusiv din acţiunile statelor †n †ncercarea de a
rezista †ntr-un mediu ostil. Regionalizarea este, cu deosebire, rezultatul unui proces de
interconectare †ntre nevoile de securitate ale statelor regionale şi interesele de securitate ale marilor
puteri. La nivelul EC, dinamica de mare putere a jucat un rol definitoriu †n configurarea alinierilor
şi constructelor de securitate regionale.

Pornind de la aceste ipoteze, se conturează scopul cercetării care se concentrează pe două
direcţii : †n primul rˆnd, demonstrarea relevanţei problematicii regionalizării prin prisma conectării
binomului regionalizare-atlanticism ca element de referinţă †n articulare cadrului de analiză propus,
şi, †n al doilea rˆnd, evidenţierea importanţei aplicării asumpţiilor deduse din această analiză †n
construirea abordărilor de securitate şi elaborarea strategiilor de acţiune la nivel regional.
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Œn ceea ce priveşte cadrul conceptual- metodologic de analiză, acesta a fost articulat †n baza
a trei †ntrebări:

care este conturul regionalizării?, care este rolul marilor puteri? şi cum se

construieşte regionalizarea? Pentru a răspunde la aceste †ntrebări, am integrat cercetarea ca parte a
unui model teoretic care †mbină instrumente specifice celor două mari curente paradigmatice (neo)
realismul şi constructivismul. Œn baza acestui model, explicăm tipologia comportamentului de
securitate al statului mic ca parte a unui ansamblu de factori de natură materială (structură sistemică
şi dinamica distribuţiei puterii †n sistem) şi non-materială (percepţii de securitate, experienţe
istorice, lecţii †nvăţate, tip de cultură strategică). Œn această construcţie paradigmatică, arătăm că
regionalizarea se dezvoltă †n condiţiile creşterii sentimentului de insecuritate generat de instalarea
unei stări de incertitudine sistemică şi răspunde, cu deosebire, unor stimuli din partea marilor
puteri/hegemonului. Œn baza predicţiilor teoretice, asumăm că regionalizarea poate fi o soluţie †n
baza a două condiţii: existenţa şi prezervarea alinierii hegemonice şi existenţa unei convergenţe a
agendelor regionale de securitate. Realitatea empirică a dinamicii de securitate †n spaţiul CE
ilustrează viabilitatea acestui model teoretic bazat pe complementaritatea dintre cele două abordări
paradigmatice ale RI.

La nivelul literaturii şi studiilor de specialitate, problematica regionalizării a fost mai
degrabă analizată secvenţial. Nu există un demers amplu de cercetare care să abordeze construcţia
regionalizării †n EC †n condiţiile mutaţiilor sistemice de după 1990. Problematica de securitate a
spaţiului EC a fost acoperită ca parte a relaţiilor sistemice, politica externă a SUA, evoluţia NATO,
sau relaţiile Rusia-NATO/SUA. Studiile mai aplicate s-au concentrat cu deosebire asupra procesului
de tranziţie al fostelor state comuniste din EC, relaţiile dintre SUA şi statele din regiune sau
problematica Grupului de la VisegrŽd. Œn acest cadru considerăm utilitatea demersului nostru de
cercetare care vine să acoperă un deficit de analiză prin articularea unei abordări elaborate asupra
problematicii regionalizării securităţii prin integrarea deopotrivă a analizei de comportament,
interesele marilor puteri, imperative sistemice versus imperative de securitate regionale.

Conceptul de regionalizare
Regionalizarea, †n conceptualizarea teoretică propusă †n cadrul acestei lucrări, implică
politici prin care statele cooperează sau †şi coordonează strategiile †n interiorul unei regiuni
specifice prin construirea unor „insule de cooperare” †n baza unei geografii regionale care să
permită un nivel ridicat de †mpărţire a responsabilităţilor, asumarea unui rol mai proeminent din
partea actorilor regionali †n promovarea securităţii şi asigurarea apărării †n spaţiul de referinţă şi
implicit o proiecţie mai mare de putere pe scena internaţională. Œn acest registru explicativ,
regionalizarea este o formă de transfer de responsabilităţi şi putere la nivel regional sau subregional
8

prin care se †ncurajează armonizarea poziţiilor, complementaritate acţională şi, deopotrivă,
consolidarea statutului şi posturii strategice a actorilor implicaţi. Kupchan introduce conceptul de
descentralizare ca răspuns la procesul accelerat de difuziune a puterii şi implicit a
responsabilităţilor, †n sensul că ţările localizate cel mai aproape de zona de criză sunt cele mai
predispuse să actioneze, chiar daca numai din raţiuni de proximitate (Kupchan, 2012: 197)
Œntr-o naraţiune generală, se asumă că de-a lungul istoriei a existat o preocupare permanentă
din partea statelor, indiferent de potenţialul de putere de care dispuneau, de a-şi asigura instrumente
sau mecanisme regionale de gestionare a spaţiului de referinţă, de sporire a potenţialului de apărare
şi a capacităţii de descurajare a ameninţării. Acestea au luat diverse forme: alianţe şi/sau miniblocuri militare, concerte de putere, organizaţii de securitate colectivă, pacte militare şi alte
aranjamente de colaborare şi sprijin militar reciproc.
Dinamica istorică ne arată că regionalizarea nu se poate dezvolta †ntr-un vacuum de putere
sau †n cadrul unei configuraţii sistemice de natură hegemonică (Fawcett, 2004: 429). Explicaţia
rezidă †n †nsăşi construcţia conceptuală a procesului regionalizării care implică, ca element de
referinţă, un model de coabitare a statelor †n gestionarea şi folosirea resurselor de apărare, †n
organizarea şi folosirea colectivă a forţelor armate, ceea ce ar fi complicat de realizat †n condiţiile
unui mediu competitiv-anarhic sau al unuia lipsit de autonomie acţională proprie. Eficienţa aplicării
acestui model la spaţiul central-european depinde de două condiţii necesare, dar nu suficiente: pe de
o parte, existenţa unui cadru integrat şi puternic instituţionalizat, incluzˆnd garanţii de apărare
credibile, iar, pe de altă parte, apartenenţa la o comunitate de securitate care să faciliteze
dezvoltarea unei culturi strategice comune şi o anumită tipologie comportamentală avˆnd ca ax
central excluderea războiului †n relaţiile inter-statale şi rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor.
Regionalizarea implică o importantă componentă militară la nivelul cooperării de securitate
care să permită, inclusiv, un proces gradual de integrare a unor părţi sau componente ale forţelor
armate †n vederea creării unor forţe comune la nivel regional. Din perspectivă istorică, cooperarea
regională †n domeniul militar a urmat un dublu raţionament: fie ca acţiune de răspuns †mpotriva
unei ameninţări externe, reale sau potenţiale, fie ca eforturi de prevenire a riscurilor unei confruntări
militare prin acorduri regionale privind controlul armamentelor sau măsuri de construire a †ncrederii
la nivel militar (Bailes, Cottey, 2006:204).
Modelul regionalizării pe care †l vom aborda ca obiect de cercetare include o viziune mai
extinsă. Pe de o parte, se referă la conjugarea acțiunilor statelor †n vederea creării unor constructe de
cooperare sub forma unor alianțe regionale, parteneriate de cooperare sau mini-blocuri militare †ntro geografie variabilă şi complementară. Pe de altă parte, se referă la acțiuni concertate la nivel
regional de proiectare a securității prin care să se asigure o mai mare predictibilitate strategică †n
spațiul de referință.
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Analizele strategice nu au exclus, †nsă, posibilitatea ca diversele formule regionale/subregionale să dobˆndească o dinamică geopolitică, devenind mici nuclee de gestionare a securităţii,
sub forma unui mecanism de „auto-protecţie” †n condiţiile accelerării nesiguranţei sistemice şi a
confuziei cu privire la solidaritatea acţională †n cadrul NATO/UE. Œn această conceptualizare se
asumă că grupările sub-regionale de securitate pot căpăta un anumit nivel de autonomie acţională
care să atenueze dependenţa exclusivă de sprijinul aliaţilor pentru asigurarea nevoilor de apărare †n
interiorul spaţiului de referinţă.

Definirea Europei Centrale
Œncadrarea conceptuală şi geografică a Europei Centrale (EC) a constituit un subiect de
ample dezbateri şi construcţii conceptuale. De-a lungul timpului s-au conturat diverse viziuni, fie
prin luarea †n considerare a factorilor istorici, fie a celor identitari-culturali sau geopolitici †n
†ncercarea de a explica şi †nţelege semnificaţia spaţiului CE. Ce este Europe Centrală? Este un
construct social, un spaţiu geopolitic, un proiect politic, o aspiraţie identitară?
Œn elaborarea demersului nostru de cercetare, coordonata centrală de definire a EC este
integrată conceptualizării geopolitice. Œn acest registru de analiză, EC reprezintă teritoriul situat
†ntre Germania şi Rusia care istoric a constituit aria de confruntare †ntre cei doi hegemoni regionali.
Œn baza †ncadrării geopolitice, EC acoperă o zonă geografică delimitată la nord -de Marea Baltică,
†n sud- de Marea Mediterană, †n sud-est- Marea Neagră şi Marea Egee şi †n sud-vest de Marea
Adriatică. Acest decupaj geografic impune †nsă o †nţelegere mai nuanţată asupra componenţei
teritoriale. Pentru a defini cu claritate aria de cuprindere, includem ca parte a EC şase state: Polonia,
Ungaria, Cehia, Slovacia, Romˆnia şi Bulgaria. Toate cele şase state acoperă †ntreg perimetrul
strategic †ntre Germania şi Rusia care, după 1945, a fost parte a Imperiului exterior sovietic. Odată
cu integrarea †n structurile de securitate euro-atlantice, aceste state au devenit graniţa estică a
NATO/UE şi interfaţa occidentului cu zona de “interese privilegiate” a Rusiei. Prezenţa geopolitică
a Rusiei a constituit vectorul central care a influenţat dinamica acestor state după 1990. Bulgaria
este o excepţie fiind geografic conectată către sud, zona Balcanilor, Grecia şi Turcia şi, †n
consecinţă, s-a identificat mai puţin cu spaţiul EC. Bulgaria este, †nsă, o componentă importantă a
perimetrului strategic al NATO, †nchizˆnd practic flancul sud-estic şi †n acelaşi timp creˆnd un pod
de legătură cu Turcia şi Grecia. Acoperirea geografică a EC este dictată şi de imperativele
strategico-militare ale NATO. Polonia, †n nord, †mpreună cu Romˆnia şi Bulgaria †n sud construiesc
o importantă centură de securitate care leagă †ntreg flancul estic, de la Marea Baltică la Marea
Negară.
Nu am inclus zona Balcanilor din motive ce ţin, †n primul rˆnd, de argumente strategice,
respectiv poziţionarea †n afara structurilor integrate euro-atlantice, la care se adaugă considerente
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legate de agende politice diferite, opţiuni de securitate contradictorii, registrul complicat al
evoluţiilor interne, etc. Excepţie fac Slovenia şi Croaţia, care sunt parte a sistemului de alianţe
occidental, dar, datorită poziţionării geografice, †n afara ariei directe de presiune geopolitică a
Rusiei, sunt mai slab conectate la agenda de priorităţi a statelor din EC. Ţările Baltice sunt un caz
special. Prin poziţia lor geografică, tendinţa naturală a acestor state este de a se apropia de ţările
nordice †n baza unei agende similare de interese şi imperative strategice avˆnd ca ax central
promovarea securităţii †n zona Mării Baltice şi prevenirea acţiunilor asertive ale Rusiei †n regiune.
Datorită localizării la extremitatea nordică a spaţiului CE, dar şi a vulnerabilităţii strategice induse
de prezenţa Rusiei †n Marea Baltică, aceste state au fost mai puţin racordate la problematica
securităţii flancului sud-estic de la Marea Neagră. Ţările Baltice constituie †nsă o componentă
importantă a ansamblului strategic CE: asigură continuitatea flancului estic al NATO şi †mpărtăşesc
preocupări similare de securitate cu privire la Rusia. Œn acest sens, rolul proeminent revine Poloniei
care leagă practic cele două extremităţi pe centura Baltica-Marea Neagră.
Œn baza raţiunilor explicate mai sus, †n cadrul lucrării ne raportăm la EC ca perimetrul
strategic care asigură flancul estic al NATO/UE pe aliniamentul Marea Baltică-Marea Neagră, dar
şi culoarul central de legătură †ntre Rusia şi Germania. Datorită creşterii impredictibilităţii mediului
internaţional, dar şi a accentuării faliilor de disensiune intra-regională, nu este exclus ca EC să-şi
extindă aria de acoperire pentru a racorda mai strˆns ţările nordice, cu deosebire important fiind
rolul Finlandei şi Suediei. Œn acest fel, s-ar putea crea o conexiune și mai strˆnsă a Țărilor Baltice la
spațiul EC.

Structura lucrării
Lucrarea este structurată †n cinci capitole avˆnd ca nucleu de organizare dinamica
interconectării celor două constructe de referinţă: regionalizare şi atlanticism. Pe parcursul
construirii demersului de cercetare, cele două procese au fost analizate pe cicluri de evoluţie induse
de impactul transformărilor şi reconfigurărilor de putere la nivel sistemic. Œn acest sens au fost
identificate trei etape mari care sunt analizate †n baza delimitării cronologice. Prima corespunde
perioadei 1990-2008 care a consemnat afirmarea atlanticismului ca opţiune de organizare a
securităţii †n spaţiul CE. Cea de-a doua cuprinde perioada 2009-2013 fiind caracterizată prin
avansarea agendei regionalizării ca rezultat al crizei atlanticismului apărut †n condiţiile retragerii
americane din Europa. Cea de-a treia etapă are ca punct de †nceput anul 2014 fiind marcată de
revenirea atlanticistă şi re-pivotarea EC către SUA. Spre deosebire de prima etapă, †n prezent
afirmarea atlanticismului nu exclude soluţia regionalizării, †nsă logica acesteia se †ncadrează †ntr-un
registru diferit de dinamica sa tradiţională de evoluţie.
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Primul capitol oferă o conceptualizare teoretică asupra tipologiei de acţiune a statului
mic/putere minoră †n sistemul internaţional şi a fundamentelor care motivează construcţia
comportamentală a acestuia pe palierul securităţii. Două †ntrebări sunt cu deosebire relevante †n
analizarea registrului de acţiune al statelor mici †n ansamblul dinamicilor sistemice: cum •ncearcă
statele mici să-şi maximizeze securitatea? şi •n baza căror determinanţi sunt construite opţiunile de
securitate? Pentru a identifica posibile răspunsuri la aceste †ntrebări, cadrul conceptual-metodologic
este articulat ca parte a unei abordări inclusive şi complementare construită prin recursul la două
nivele centrale de analiză paradigmatică. Primul nivel se †ncadrează †n paradigma de analiză
(neo)realistă. Œn acest registru, asumăm că dinamica sistemică şi proximitatea ameninţării sunt
factori definitorii care modelează agendele de securitate ale statelor mici †n cˆmpul RI. Teoria
alianţelor conceptualizată de Stephen Walt constituie un instrument central de analiză †n baza căruia
am †ncercat să †nţelegem modul †n care un stat mic †şi construieşte alinierile strategice ca măsură de
gestionare a deficitului şi imperativelor de securitate. Din perspectiva statelor mici, alianţele
reprezintă un instrument de importanţă cardinală. Œntr-o perspectivă generală, pentru un stat mic
apartenenţa la o alianţă este menită să compenseze deficitul de securitate şi să amortizeze starea de
vulnerabilitate strategică. Aşadar, asigurarea supravieţuirii şi neutralizarea potenţialelor consecinţe
ale fluctuaţiilor balanţei de putere sistemice. Opţiunile de alianţă ale unui stat mic sunt cu deosebire
definite de dinamica securităţii †n mediul proxim de vecinătate, mai ales dacă se află localizat †n
vecinătatea unei/unor mari puteri cu aspiraţii hegemonice. Nivelul de ameninţare resimţit corelat cu
deficitul de putere şi capacitatea redusă de a-şi proteja interesele de securitate obligă statele mici să
procedeze la acţiuni de alianţă cu marile puteri din sistem ca măsură de asigurare şi garantare a
supravieţuirii. Dinamica alianţelor †n spaţiul CE relevă †nsă o configuraţie mai complexă a
intereselor şi raţiunilor alinierilor regionale †n sensul †n care percepţia asupra ameninţării/intenţiei
ostile constituie doar o componentă a ecuaţiei explicative a acţiunilor acestora. Preferinţa pentru o
anume alianţă corespunde şi unor calcule raţionale †n logica cost-beneficiu, ceea ce permite
evaluarea posibilităţilor de cˆştig, de pierdere, pe lˆngă analiza riscurilor şi ameninţărilor majore.
Avˆnd †n vedere că sunt vulnerabile la presiuni externe, nu dispun de capabilităţi pentru a se apăra
singure şi nu dispun de capacitatea de a aduce o contribuţie reală la creşterea potenţialului unei
coaliţii defensive, realismul asumă că puterile minore vor prefera opţiunea alinierii (bandwagoning)
†n detrimentul balansării. Œn logica predicţiilor (neo)realiste, se asumă că alte posibile opţiuni,
neutralitatea, „ascunderea” sau formule de alianţă regionale sunt strategii potenţial riscante care pot
pune statele mici †ntr-o situaţie de vulnerabilitate strategică mai ales †n cazul unui conflict sau
degradării accelerate a balanţei de putere. Un alt instrument de analiză introdus este teoria
stabilităţii hegemonice. Œn acest registru analitic, teza propusă de Press-Barnathan aduce inovaţii
conceptuale cu privire la modul †n care dinamica de putere hegemonică interacţionează cu
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potenţialul de regionalizare la nivelul securităţii. Conform argumentaţiei propusă de autoare,
†ncurajarea acţiunilor de regionalizare, prin crearea de mini alianţe/mini-blocuri regionale, este
parte a unei strategii mai ample de afirmare şi prezervare a puterii hegemonice.
Al doilea nivel este construit †n paradigma teoretică constructivistă şi porneşte de la premisa
că dinamica comportamentală a statelor pe palierul securităţii este, deopotrivă, influenţată de
existenta unor considerente de natură non-materială precum experienţe istorice, valori, convingeri,
norme, credinţe, principii, percepţii de securitate. Aplicˆnd aceste variabile de analiză, opţiunile de
alianţă ale statelor răspund unor motivaţii mai complexe care, †n esenţă, definesc un anume profil
acţional specific care nu este eminamente dependent de evoluţiile reale şi/sau potenţiale ale
configuraţiei sistemice. Œn acest registru de analiză, am recurs la trei instrumente de analiză,
respectiv “codul operaţional” conceptualizat de George Alexander, teoria †nvăţării propusă de Dan
Reiter şi conceptul de cultură strategică de securitate. Conform conceptualizării lui Alexander
George, deciziile de politică externă şi opţiunile strategice sunt †n bună măsură expresia
constructului comportamental al liderului/grupului decizional †n baza unor factori subiectivi filtraţi
prin lentila propriilor credinţe despre natura conflictului şi a percepţiilor despre ceilalţi. Teoria
†nvăţării construită de Reiter susţine două ipoteze centrale de analiză. Œn primul rˆnd, experienţele
individuale ale unui stat reprezintă un determinant puternic †n formarea preferinţelor de alianţă. Œn
al doilea rˆnd, alegerile de alianţă †n secolul XX au fost construite †n baza lecţiilor dobˆndite ca
parte a experienţelor naţionale formative.
Ca model de construcţie teoretică considerăm că dinamica sistemică este cea care deţine o
influenţă predominantă †n amenajarea comportamentului de securitate al statelor, †nsă construcţia
acestuia nu poate fi disociată de modul de formulare a culturii strategice care, †n esenţă, reflectă un
anume tip de amenajarea a gˆndirii de securitate †n baza lecţiilor †nvăţate şi a experienţelor
acumulate de-a lungul istoriei.
Cel de-al doilea capitol abordează evoluţia ansamblului de securitate al EC †n perioada
cuprinsă †ntre 1990 şi 2008. Semnificaţia cu totul deosebită a acestei etape este dată de afirmarea
atlanticismului ca dimensiune fundamentală de configurare a arhitecturii de securitate a EC.
Opţiunea atlanticistă a echivalat cu respingerea soluţiei regionalizării considerată ca potenţial
generatoare de mari turbulenţe regionale. Œn contextul dezvoltărilor sistemice de la †nceputul anilor
‘90, modul de configurare a securităţii †n EC a fost subsumat, cu deosebire, imperativului
prezervării stabilităţii strategice. Œntrebarea centrală care a dominat gˆndirea strategică occidentală
era cum va putea fi găsit un compromis †ntre necesitatea amenajării spaţiului de securitate centraleuropean, nevoia de acomodare a intereselor Rusiei şi “amortizarea” noului statut de putere al
Germaniei unite. Agenda SUA faţă de amenajarea spaţiului de securitate central-european a fost cu
deosebire axată pe prevenirea apariţiei unui haos structural †n EC şi adoptarea unor acţiuni prudente
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care să nu provoace ostilitatea Moscovei şi să prevină revenirea acesteia la o politică
confruntaţională faţă de Occident. Cu deosebire important era menţinerea dialogului cu Moscova
pentru realizarea obiectivului unificării germane. Œn acest ansamblu, cel mai important construct
regional a fost reprezentat de crearea Grupului de la VisegrŽd. Dincolo de raţiunile care au stat la
baza eforturilor statelor regionale, constituirea Grupului de la Vişegrad nu poate fi disociată de
raţiunile geopolitice care au motivat angajarea directă a statelor occidentale şi sprijinul acestora †n
modelarea noii ecuaţii de cooperare regională. Œn acest sens, SUA au jucat un rol semnificativ avˆnd
ca obiectiv crearea unui mini-bloc de state cu o orientare pro-occidentală care să sprijine eforturile
americane de străpungere a perimetrului strategic de legătură †ntre Occident şi URSS şi de balansare
a “jocurilor” ruso-germane.
Sub presiunea dinamicilor internaţionale marcate de ezitările occidentului cu privire la
amenajarea securităţii †n spaţiul CE şi creşterea impredictibilităţii sistemice, statele din EC şi-au
conturat opţiunea atlanticistă ca singura soluţie de gestionare a geografiei de securitate regională.
După sfˆrşitul Războiului Rece, †n calculele strategice ale statelor CE a predominat abordarea axată
pe necesitatea stabilirii unor relaţii strˆnse cu SUA, puterea †nvingătoare †n competiţia bipolară, ca
soluţie de amenajare a securităţii şi asigurare a imperativelor de apărare. Œn această cheie a fost
percepută şi relaţia cu NATO †n sensul †n care asigura apartenenţa la o alianţă care garanta
implicarea SUA †n asigurarea stabilităţii şi securităţii statelor membre. Extinderea estică a NATO a
modificat profund harta strategică a Europei: pe de o parte, zona de expunere geopolitică a EC a
devenit parte a celei mai puternice alianţe militare, aşadar extinderea umbrelei americane de
securitate asupra †ntregului spaţiu de la Baltica la Marea Neagră şi depăşirea stării de vacuum de
securitate regional; pe de altă parte, SUA au realizat o acţiune de străpungere a perimetrului de
proiecţie de putere †n Eurasia definind, practic, parametrii noii ordini internaţionale prin afirmarea
supremaţiei de putere a Americii.
Atacurile teroriste †mpotriva SUA de la 11 septembrie 2001 au generat o activizare a
agendelor regionale pro-americane. Ceea ce a primat †n calculele regionale a fost modul de
†nţelegere asupra noilor dinamici sistemice care au proiectat America †n rolul de unic hegemon. Din
această perspectivă, hegemonia americană †nsemna că nici un alt stat din sistem nu deţinea
capacitatea de a se opune puterii SUA. Cu alte cuvinte, alianţa cu America constituia cea mai sigură
garanţie de securitate şi apărare.
Ecuaţia de securitate a EC a intrat †ntr-o spirală a turbulenţelor regionale odată cu asumarea
de către Rusia a unei strategii de contestare a primatului geopolitic american. Din această
perspectivă, intervenţia militară a Rusiei †n Georgia (august 2008) a constituit un moment de
turnură. Œn condiţiile noilor realităţi induse de revenirea †n forţă a Rusiei †n jocurile de putere
continentale, relaţia cu SUA a căpătat o importanţă sporită †n calculele strategice regionale. Mai
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mult, agenda regională atlanticistă a devenit o necesitate strategică, singura †n măsură să genereze
instrumente credibile de apărare a spaţiului EC.
Cel de-al treilea capitol corespunde perioadei cuprinsă †ntre 2009 şi 2013, fiind axat pe
analizarea modificărilor apărute la nivelul arhitecturii sistemice și impactului acestora asupra
dinamicii geopolitice din spațiul CE. Delimitarea temporară corespunde cu două procese de impact
sistemic. Primul proces se referă la iniţierea de către SUA, odată cu instalarea administraţiei Obama
la Casa Albă, †n ianuarie 2009, a unei ample reorientări de politică externă avˆnd ca linie directoare
reducerea progresivă a angajamentelor de securitate continentale. Noua agendă a fost articulată pe
două direcţii: lansarea „resetului” cu Rusia şi „pivotul asiatic”, ambele reflectˆnd o tendinţă
evidentă de dezangajare americană din Europa şi de reaşezare a posturii strategice globale a SUA.
Cel de-al doilea proces are ca punct de referinţă desfăşurarea summit-ului Parteneriatului Estic
(PaE) de la Vilnius (noiembrie 2013) considerat elementul declanşator al unei crize de mari
dimensiuni care, †n esenţă, a vizat fundamentele existenţiale ale ordinii sistemice post-Război Rece.
Din această perspectivă, anul 2013 a consemnat o †ncheiere de etapă, care a modelat evoluţiile de
securitate după 2009, prin reangajarea SUA †n asigurarea securităţii europene concomitent cu
revenirea Rusiei †n logica competiţiei şi confruntării hegemonice.
Œntre aceste limite temporare, agenda regionalizării securităţii †n spaţiul CE a căpătat
proeminenţă crescută fiind asumată ca o posibilă soluţie de amenajare a deficitului de securitate
apărut †n condiţiile retragerii americane şi sporirii impredictibilităţii comportamentului geopolitic
al Rusiei. Œn construirea demersului de cercetare, pornim de la trei asumpţii care au definit cadrul
sistemic al procesului de regionalizare †n perioada 2009-2013.
Asumpţia 1. Decizia SUA de „resetare” a relaţiilor cu Rusia şi reprioritizarea agendei de
acţiuni către zona Asia-Pacific au consemnat o schimbarea majoră de paradigmă strategică.
Aceasta a avut două implicaţii majore: retragerea graduală din Europa şi revizuirea posturii
globale a puterii americane prin renunţarea la abordarea unipolar-hegemonică. Dezangajarea SUA
din afacerile de securitate continentale a generat apariţia unui sentiment de nesiguranţă strategică
la nivelul EC indus de teama pierderii protecţiei hegemonului (frica de abandon) şi reapariţiei
spectrului „jocurilor” geopolitice de mare putere (preferinţa pentru †nţelegeri sistemice †n
defavoarea intereselor aliaţilor mici din EC). Criza atlanticistă a consemnat apariţia unui deficit de
securitate †n EC indus de retragerea americană şi a activizat eforturile regionale †n vederea
identificării de strategii de compensare a stării de vulnerabilitate regională.
Asumpţia 2. Dezangajarea SUA din Europa a reactivat „jocurile ” de putere †n Europa
evidente cu deosebire pe direcţia Berlin-Moscova. Două elemente au fost cu deosebire
importante: pe de o parte, paradigma acţională a Germaniei †n linia Ostpolitik-ului vest-german
asociată tradiţional cu preferinţa pentru o agendă acomodaţionistă ruso-germană, iar pe de altă
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parte accelerarea eforturilor Rusiei de reaşezare a parametrilor de organizare a ordinii continentale
prin construirea unei relaţii privilegiate ruso-germane şi excluderea SUA din afacerile europene.
Dinamica acestor două elemente a constituit un vector cheie †n configurarea ecuaţiei de ansamblu
a regionalizării securităţii †n EC.
Asumpţia 3.Œn condiţiile dezangajării americane, NATO s-a confruntat cu o diminuare
progresivă a relevanţei strategice, punˆnd †n discuţie capacitatea acesteia de a-şi †ndeplini
angajamentele de apărare faţă de aliaţii estici. Œn percepţia regională, exista riscul ca rolul NATO,
ca vehicul de asigurare a apărării şi proiectare a securităţii, să capete o importanţă secundară pe
măsură ce scena internaţională a intrat progresiv †ntr-o perioadă de mari fluctuaţii sistemice. Œn
subsidiar, statele CE nu au renunţat la obiectivul de a †mpiedica retragerea americană şi de a
menţine legătura de securitate specială cu SUA/NATO ca principală garanţie de apărare la nivel
regional, †nsă agenda atlanticistă a intrat †n logica incertitudinii şi ne†ncrederii strategice.
Pentru statele din EC, noua abordare conceptual strategică a SUA a indus două riscuri
majore: tendinţa de acomodare a Rusiei şi posibila abandonare a aliaţilor regionali. Ambele ipoteze
au fost percepute ca fiind potenţial generatoare de schimbări profunde ale topografiei strategice a
spaţiului ponto-baltic punˆnd †ntreg flancul estic †ntr-o postură de vulnerabilitate strategică faţă de
Rusia. Corelate, aceste temeri regionale au generat o criză la nivelul orientării atlanticiste regionale.
Al patrulea capitol abordează construcţia procesului de regionalizare †n EC şi evoluţia
acestuia †n perioada 2009-2013. Œn construcţia demersului de cercetare asumăm că regionalizarea a
constituit un amplu proces de reaşezare a geografiei de securitate ca strategie de contracarare a
impredictibilităţii sistemice indusă de retragerea SUA, avansul geopolitic al Rusiei †n spaţiul fostsovietic şi ascensiunea Germaniei la statutul de putere hegemon a Europei †n condiţiile
revirimentului “jocurilor de putere” pe axa Berlin-Moscova. Evoluţia şi dinamica procesului de
regionalizare s-a conturat †ncepˆnd cu anii 2008-2009 pe fundalul accentuării crizei atlanticiste şi a
apariţiei sentimentului de nesiguranţă cu privire la capacitatea SUA/NATO de a acţiona †n mod
credibil †n apărarea aliaţilor estici. Œn esenţă, regionalizarea a semnalat un proces de translatare
dinspre prioritizarea relaţiei de securitate cu SUA către diversificarea opţiunilor strategice pentru a
preveni apariţia unui posibil „vid” de securitate regional †n condiţiile reducerii semnificative a
relevanţei NATO. Œntre 2010 şi 2013, cˆnd a avut loc summit-ul PaE de la Vilnius, procesul
regionalizării a cunoscut un ritm accelerat de evoluţie. Demersul analitic s-a creionat pe două
asumpţii.
Asumpţia 1. Dinamica procesului de regionalizare †n EC a urmat trei coordonate de acţiune:
activizarea eforturilor †n vederea configurării unui front comun regional de cooperare ca formulă de
prevenire şi gestionare a unui potenţial “vacuum” de securitate †n regiune; „pivotarea” către
Germania ca strategie de responsabilizarea a Berlinului †n asumarea unui rol proeminent pe
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dimensiunea securităţii şi apărării; intensificarea eforturilor †n vederea racordării Ucrainei la spaţiul
de securitate occidental prin semnarea acordului de asociere cu UE, aşadar asigurarea unei zone
„tampon” †ntre flancul estic al NATO/UE şi Rusia.
Asumpţia 2. Œn ansamblul eforturilor de regionalizare, rolul asumat de Polonia s-a conturat
ca un vector central †n activizarea agendei acţionale regionale şi proiectarea unei noi realităţi
strategice †n EC †n baza unui dublu obiectiv: „domesticirea” tendinţelor acomodaţioniste rusogermane şi neutralizarea posibilelor consecinţe ale retragerii americane. Strategia polonă a urmărit
două direcţii: adaptarea la realităţile post-„reset”, prin lansarea propriului „reset” cu Rusia şi
apropierea de Germania, şi dinamizarea cooperării de securitate la nivel regional prin construirea
unor axe regionale multi-direcţionale, ca instrument suplimentar de asigurare strategică.
Œn construcţia de ansamblu a procesului de regionalizare, Polonia a constituit factorul
catalizator al unor dinamici care au modificat †n mod semnificativ ecuaţia alinierilor regionale.
Calculele decidenţilor de la Varşovia s-au bazat pe trei asumpţii: EC nu mai constituia o prioritate
pentru SUA; Germania a dobˆndit proeminenţă †n desenarea noii paradigme a securităţii regionale;
Rusia nu a renunţat la agenda revizionistă. Acţiunile Poloniei s-au articulat pe două coordonate
majore. Prima a vizat configurarea unor formule de cooperare regională/sub-regională menite să
asigure statelor din spaţiul CE construirea unor platforme de cooperare politică şi militară şi o mai
mare convergenţă acţională prin coordonarea şi armonizarea agendelor de securitate şi asumarea
unui rol mai proeminent †n gestionare securităţii regionale. Cea de-a doua coordinată a fost axată pe
sporirea angajării Germaniei pe dimensiunea securităţii şi apărării şi asumarea unui rol proeminent
pe relaţia cu statele din vecinătatea estică.
Arhitectura regionalizării †n EC a avut ca nucleu de referinţă noua dinamică a cooperării
asumată †n cadrul grupului V4 şi reactivarea rolului acestuia †n geografia securităţii regionale.
Accelerarea eforturilor de consolidare a Grupului V4 a reflectat un nivel sporit de ambiţie asumat
de liderii de la Varşovia, respectiv construirea unei grupări distincte, sub forma unei mini-alianţe
regionale, capabilă să genereze potenţial de apărare şi să influenţeze dinamica decizională la
Bruxelles pe chestiuni legate de interesele de securitate ale statelor membre. Œn acest fel, se putea
genera şi un instrument de influenţă la adresa Berlinului obligat să acorde o mai mare atenţie
poziţionării de ansamblu a statelor regionale, dar şi un front comun regional †n faţa potenţialelor
presiuni asertive ale Rusiei. Cooperarea militară †n cadrul Grupului de la Vişegrad a constituit
nucleul unei agende mult mai ample imaginate de Varşovia care a vizat, †n fapt, consolidarea
†ntregului flanc estic pe o dublă axă: nord-sud şi est-vest.
Un factor important †n dinamica regionalizării †n EC l-a constituit ascensiunea de putere a
Germaniei care s-a produs pe fondul retragerii SUA şi a adˆncirii crizei economice europene.
Modificarea balanţei de putere europene †n favoarea Germaniei a determinat o reorientare a
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direcţiilor de acţiune şi priorităţilor regionale de securitate pe direcţia Berlin. Raţionamentele noii
tipologii de acţiune a statelor CE pot fi decelate pe două dimensiuni de analiză. Œn primul rˆnd,
Germania a dobˆndit un rol central †n gestionarea dosarelor de securitate la nivelul Europei.
Acestea priveau atˆt relaţia cu Rusia, cˆt şi stabilitatea †n spaţiul fost-sovietic şi dosarul securităţii
energetice. Germania dispunea de pˆrghiile necesare, prin prisma relaţiilor economice speciale cu
Moscova, pentru a asigura o „barieră” de protecţie †n faţa asertivităţii Rusiei sau de a domoli
ambiţiile geopolitice ale acesteia. Totodată, Berlinul dispunea de capacitatea de influenţă politică şi
resursele financiare pentru a susţine o politică pro-activă pe zona estică a vecinătăţilor.
O direcţie importantă de acţiune la nivelul procesului de regionalizare †n EC a vizat
construcţia spaţiului de securitate din vecinătate estică. Elementul de referinţă l-a constituit agenda
de acţiuni imaginată de Polonia avˆnd ca principal obiectiv racordarea Ucrainei la Occident şi
reducerea capacităţii de influenţă a Rusiei †n regiune. Cea mai importantă iniţiativă regională pe
această direcţie a fost lansarea Parteneriatului Estic (PaE). Avansarea proiectului PaE a readus †n
discuţie competiţia geopolitică †ntre Occident şi Rusia pentru preeminenţă †n spaţiul fost sovietic.
Riscurile “pierderii” Ucrainei şi posibilitatea pătrunderii Occidentului †n perimetrul său strategic
vital au declanşat contra-reacţia Rusiei care a degenerat †n cea mai profundă criză de securitate din
era post-bipolară.
Capitolul V abordează modul de articulare a agendei regionalizării †n condiţiile marilor
mutaţii sistemice generate de revenirea †n logica confruntării şi competiţiei geopolitice urmare a
agresiunii Rusiei †mpotriva Ucrainei şi anexării Peninsulei Crimeea. Œn noua configurare a relaţiilor
de putere, spaţiul EC, reprezentˆnd graniţa estică a Occidentului şi totodată interfaţa dintre cele
două spaţii hegemonice rivale, a redevenit o miză geopolitică majoră †n articularea parametrilor de
organizare a noii ordini de securitate europene. Œn faţa noilor realităţi sistemice, la nivelul spaţiul de
securitate CE s-a produs un reviriment al atlanticismului care, †n esenţă, s-a transpus †n accelerarea
demersurilor †n vederea sporirii angajării militare americane şi revitalizării rolului NATO ca singura
opţiune credibilă pentru asigurarea apărării status-quo-ului strategic regional şi contracarării
ofensivei revizioniste a Rusiei. Œn aceşti parametrii, integrăm dinamica procesului de regionalizare a
securităţii ca soluţie care să permită statelor din EC proiectarea unei noi geografii strategice la
graniţa estică a spaţiului occidental.
Œn analizarea impactului noilor dinamici sistemice asupra construcţiei de securitate a
spaţiului CE, am pornit de la trei asumpţii:
Asumpţia 1. Anexarea prin forţă a peninsulei Crimeea concomitent cu proiecţia forţei
militare de-a lungul graniţei estice a NATO şi asumarea unei agende globale revizioniste au
proiectat Rusia ca o ameninţare majoră la adresa status-quo-ului teritorial central-european.
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Asumpţia 2. Odată cu revenirea †n logica ameninţării militare, s-a produs un reviriment al
atlanticismului motivat de imperativul angajării militare a SUA şi consolidarea rolului NATO ca
vectori centrali †n asigurarea apărării frontierei estice şi contracararea ameninţării Rusiei. Œn esenţă,
agenda atlanticistă regională a vizat, cu prioritate, recalibrarea prezenţei militare americane care să
permită un proces mai amplu de “re-pivotare” a SUA către estul Europei şi extinderea dispozitivelor
de apărare ale NATO pe †ntreaga centură ponto-baltică.
Asumpţia 3. Œn condiţiile sporirii incertitudinilor sistemice, apariţiei unui deficit de
solidaritate la nivelul Occidentului şi lipsei de coerenţă strategică a agendelor regionale, s-a produs
o activizare a tendinţelor de realiniere †n interiorul spaţiului CE avˆnd ca obiectiv central asigurarea
unor platforme articulate de acţiune strategică †n baza unei geografii variate a imperativelor şi
priorităţilor de securitate. Rolul SUA este esenţial †n construcţia de ansamblu a aranjamentelor de
cooperare intenţionate de statele din EC ca măsură de consolidare a posturii de securitate a flancului
estic al NATO.
Recuperarea atlanticismului †n EC s-a articulat pe două coordonate: angajarea militară a
SUA şi revizuirea dispozitivelor militare ale NATO pe aliniamentul estic. Din perspectiva statelor
regionale, “pivotarea asiatică” şi tendinţa de decuplare a Americii de securitatea europeană au avut
un rol important †n †ncurajarea acţiunilor asertive ale Rusiei. Soluţia pentru contracararea
ameninţării ruseşti impunea, †n această viziune, o “re-pivotare” a SUA către estul Europei.
Revenirea EC †n paradigma atlanticistă nu a fost un proces uniform, iar dinamica acestuia a
reflectat existenţa unor diferende de abordare şi viziuni de securitate contradictorii. Motivaţiile
acestei fracturări regionale pot fi explicate atˆt prin raţiuni geopolitice, respectiv nivelul de
vulnerabilitate resimţit prin prisma localizării faţă de zona de conflict cu Rusia, cˆt şi †n baza unor
consideraţii pragmatice care ţin de interesele economice specifice ale statelor (dependenţa
economică faţă de Rusia), ambiţii politice interne, motivaţii ideologice, calcule politice şi strategice
oportuniste. Œn acest sens putem distinge două grupuri de state. Grupul de state care a inclus
Polonia şi Romˆnia †mpreună cu Ţările Baltice a optat pentru o agendă atlanticistă maximală care a
fost articulată †n baza asumpţiei că Rusia, prin intervenţia †n forţă †n Ucraina şi ocuparea Crimeei, a
devenit o ameninţare existenţială la adresa securităţii europene. Œn consecinţă, era necesar
construirea unui descurajant credibil †mpotriva Rusiei prin dislocarea de trupe permanente aliate şi
construirea unei infrastructuri militare eficiente †n EC, precum şi prin angajarea unei prezenţe
militare consistente din partea SUA †n regiune ca element definitoriu al credibilităţii de acţiune
aliată. Cel de-al doilea grup- constituit din Ungaria, Cehia, Slovacia şi Bulgaria-a optat pentru o
agendă moderată care, †n esenţă, a vizat sprijinirea adoptării unor măsuri de presiune la adresa
Rusiei, dar a pledat pentru reţinere pentru a evita ostilizarea Rusiei şi menţinerea dialogului cu
aceasta ca soluţie de gestionare a crizei regionale.
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Lipsa de solidaritate şi nesiguranţa faţă de capacitatea de răspuns aliată combinată cu
creşterea presiunilor militare ale Rusiei pe †ntreg flancul estic şi cu apariţia unor linii de divergenţă
†ntre statele regionale au †ncurajat o diversificare a priorităţile statelor aflate †n zona de maximă
expunere strategică faţă de Rusia.
Două dinamici sunt cu deosebire relevante. Œn primul rˆnd, s-a produs o reorientare către
conceptualizarea tradiţională a apărării teritoriale axată pe construirea unui potenţial propriu de
descurajare. Această tendinţă a fost evidentă †n cazul Poloniei. Cea de-a doua dinamică a vizat
conturarea unor formule de aliniere regională care au reflectat deopotrivă tendinţe contradictorii de
promovare a agendelor de securitate şi preocuparea pentru identificare de noi soluţii de cooperare
regională. Œn această direcţie s-au †nscris: reevaluarea rolului Grupului de la VisegrŽd, crearea
Grupului de la Slavkov (S3) sau iniţierea Grupului de la Craiova. Œn acelaşi timp, la nivelul
dezbaterilor strategice s-au conturat abordări care vizează necesitatea reconfigurării geografiei de
securitate regională prin crearea unor constructe mai articulate de cooperare †n domeniul securităţii
fie prin avansarea mai vechiului concept de Intermarium, fie prin noi formule mai aplicate regional
care să asigure o acoperire mai concertată a flancului estic.

Concluzii:
Œncepˆnd cu anul 2014, revenirea Rusiei ca ameninţare majoră la adresa securităţii
continentale prin anexarea †n forţă a Peninsulei Crimeea şi destabilizarea Ucrainei au fundamentat o
schimbare de paradigmă †n ceea ce priveşte construcţia de securitate †n spaţiul CE. Elementul
central al acestei reconfigurări l-a constituit recuperarea orientării atlanticiste care a vizat un proces
amplu de “re-pivotare” a SUA către Europa şi revizuirea strategicilor militare ale NATO cu privire
la apărarea flancului estic.
Problematica regionalizării nu şi-a pierdut relevanţa †n condiţiile revenirii †n paradigma
atlanticistă. Declanşarea crizei sistemice generată de noua agendă de proiecţie de putere a Rusiei, a
evidenţiat existenţa unor potenţiale surse de vulnerabilitate strategică indusă cu deosebire de
apariţia unui deficit de solidaritate aliat, agende de mare putere contradictorii, precum şi o tendinţă
de integrare a gestionării crizei din estul Europei unei viziuni sistemice a relaţiilor cu Rusia care
implică şi alte dosare de criză (războiul din Siria, Daesh, criza imigraţionistă, stabilitatea †n Orientul
Mijlociu).
Apariţia unor falii de divergenţă atˆt la nivelul poziţionării occidentului european, cˆt †n
interiorul spaţiului CE, †n condiţiile sporirii stării de incertitudine strategică şi creşterii ameninţării
Rusiei, impune luarea †n considerare a diversificării opţiunilor de consolidare strategică. Œn acest
sens, crearea unor grupări/mini-alianţe †ntre statele localizate †n perimetrul
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cel mai expus

geopolitic, care acoperă axa Baltica-Marea Neagră poate asigura instrumente eficiente care să
acţioneze †n baza unui dublu obiectiv: pe de o parte, consolidarea coerenţei de acţiune la nivel
regional şi proiectarea unei agende concertate de securitate faţă de Rusia şi spaţiul fost-sovietic, iar,
pe de altă parte, creşterea capacităţii de apărare la frontiera estică a NATO. Œntr-o astfel de ecuaţie,
†nsă, condiţia esenţială pentru avansarea soluţiei regionalizării este menţinerea acesteia strˆns
conectată la alianţa cu SUA şi asigurarea unei prezenţe militare credibile a SUA/NATO pe †ntreg
culoarul strategic ponto-baltic.

Regionalizarea, ca soluţie de gestionare a nesiguranţei strategice, nu poate opera cu
succes dec…t „n cazul prezervării orientării atlanticiste. Alianţa cu SUA şi racordarea la NATO,
aşadar cadrul integrat euro-atlantic, constituie singura soluţie viabilă de asigurare a securităţii şi
apărării „n EC.
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