
1 
 

ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE POLITICE 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI 

ADMINISTRATIVE 

 

 

 

TEZĂ DE DOCTORAT 

STRÂMTORILE MARITIME ÎN ARHITECTURA 

INTERNAŢIONALĂ DE SECURITATE. 

STUDIU DE CAZ: STRÂMTOAREA MALACCA 

REZUMAT 

 

 

Coordonator ştiinţific: 

Prof. univ.dr. MIHAIL E. IONESCU  

  

 

Doctorand: MIHAI SANDU 

 

 

București 

- 2021 - 



2 
 

CUPRINSUL REZUMATULUI 
 

• CUPRINSUL LUCRĂRII DE DOCTORAT.............................pg. 3 

• SINTEZA LUCRĂRII DE DOCTORAT...................................pg.5 

• BIBLIOGRAFIA LUCRĂRII DE DOCTORAT.......................pg.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CUPRINSUL LUCRĂRII DE DOCTORAT 
 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCERE ............................................................................................................... 5 

II. ROLUL STRÂMTORILOR MARITIME ÎN ISTORIE. ISTORICUL STRÂMTORII 

MALACCA ŞI AL REGIUNII ASIEI DE SUD-EST ŞI TRECEREA SPRE PROVOCĂRILE 

MEDIULUI CONTEMPORAN ............................................................................................... 11 

II.1 DINAMICA PUTERII MARITIME ŞI ROLUL STRÂMTORILOR MARITIME ÎN ISTORIE11 

II.2 PUTEREA MARITIMĂ – ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI EVOLUŢIE ISTORICĂ ........... 23 

II.3 ISTORICUL STRÂMTORII MALACCA ŞI AL REGIUNII ASIEI DE SUD-EST ŞI 

PROVOCĂRILE MEDIULUI CONTEMPORAN .................................................................... 33 

III. STRÂMTORILE MARITIME ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE. CADRU JURIDIC 

INTERNAŢIONAL, DREPT MARITIM ŞI REGIMUL STRÂMTORII MALACCA.................. 48 

III.1 DREPTUL MĂRII – PRINCIPII GENERALE ................................................................ 48 

III.2 CODIFICAREA DREPTULUI MĂRII – UNCLOS I, II & III ........................................... 51 

III.3 ISTORIA DREPTULUI MĂRII ..................................................................................... 54 

III.4 REGIMUL JURIDIC AL STRÂMTORILOR ................................................................... 57 

III.5 REGIMUL JURIDIC AL STRÂMTORILOR BOSFOR ȘI DARDANELE .......................... 60 

III.6 REGIMUL CANALULUI DE SUEZ ȘI AL CANALULUI PANAMA ................................. 63 

III.7 REGIMUL STRÂMTORII MALACCA ........................................................................... 66 

III.8 DREPTUL MĂRII ŞI PRETENŢIILE STATELOR RIVERANE DIN MAREA CHINEI DE 

SUD ................................................................................................................................... 69 

IV. STRÂMTORILE ȘI CANALELE MARITIME ȘI ARHITECTURA DE SECURITATE. 

MODELE SPECIFICE ........................................................................................................... 72 

IV.1 ARHITECTURA DE SECURITATE ȘI STRÂMTORILE ................................................. 72 

IV.2 BOSFOR ŞI DARDANELE ........................................................................................... 75 

IV.3 CANALUL DE SUEZ.................................................................................................... 83 

IV.4 CANALUL PANAMA.................................................................................................... 90 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. STRÂMTOAREA MALACCA, ASIA DE SUD-EST ŞI PROVOCĂRILE MEDIULUI 

CONTEMPORAN. AMBIŢII REGIONALE ŞI MODELE DE PUTERE STATALĂ .................. 94 

V.1 ASIA DE SUD-EST, MAREA CHINEI DE SUD ȘI STRÂMTORILE .................................. 94 

V.2 STRÂMTOAREA MALACCA ȘI COMPETIȚIA GRANZILOR .......................................... 97 

V.3 CHINA ....................................................................................................................... 101 

V.4 INDIA ........................................................................................................................ 116 

V.5 AUSTRALIA – DIALOGUL QUADRILATERAL DE SECURITATE................................. 120 

V.6 MALAEZIA, SINGAPORE, INDONEZIA ...................................................................... 123 

V.7 THAILANDA .............................................................................................................. 128 

V.8 JAPONIA.................................................................................................................... 130 

V.9 HONG KONG ȘI TAIWAN ........................................................................................... 131 

V.10 CHINA – RUSIA. MODELARE INDIRECTĂ? ............................................................. 135 

V.11 NATO, UE ŞI MUTAREA CENTRULUI DE GRAVITAŢIE ........................................... 138 

V.12 SUA ȘI JOCUL INDO-PACIFICULUI ......................................................................... 146 

VI. CONCLUZII.............................................................................................................. 158 

VII. BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................167 



5 
 

SINTEZA LUCRĂRII 
 

Cercetarea de față își propune să analizeze puterea maritimă și implicarea strâmtorilor și a 

canalelor maritime în reliefarea relaţiilor de putere şi a ecuaţiilor de securitate, inclusiv prin 

corelarea elementelor juridice de cadrul relaţiilor internaţionale, al ecuaţiilor de securitate şi al 

intereselor diferiţilor actori implicaţi. Lucrarea pune accent pe importanţa strâmtorilor în planul 

comerţului internaţional şi al relaţiilor economice internaţionale și pe modul în care existența 

strâmtorilor maritime ca puncte de inflexiune în arhitectura internațională crează dileme de 

securitate născute în primul rând din dependența față de acestea. Ca și structură, cercetarea se 

împarte în patru părți, prima dedicată analizei istorice a puterii maritime și a conceptelor și teoriilor 

cu care putem lucra în domeniu, precum și pe istoricul regiunii Asiei de Sud-Est, a doua axându-

se pe cadrul juridic atât la nivel general, cât și specific, prin analiza reglementărilor specifice pentru 

strâmtoarea Malacca și alte strâmtori. A trei parte analizează rolul strâmtorilor și al canalelor 

maritime în arhitectura de securitate cu câteva exemple prezentate, iar cea de-a patra se axează pe 

situația prezentă a strâmtorii Malacca și a regiunii Asiei de Sud -Est. Ipoteza de lucru principală 

este demonstrarea nivelului ridicat al importanței strâmtorilor în calculele politice şi de securitate 

ale statelor, determinismul lor în definirea și evoluția relațiilor interstatale și internaționale, precum 

şi implicarea pe care o strâmtoare maritimă o are în determinarea puterii statului sau a statelor şi 

în relaţiile politice, economice şi chiar culturale la nivel regional şi global.  

Referitor la subiectul specific pe care lucrarea pune accentul, cel al Strâmtorii Malacca, 

obiectivul cercetării vizează reliefarea importanţei acesteia în p lan internaţional şi regional, în 

special prin prisma importanţei comerciale și strategice a acesteia, precum şi în planul relaţiilor 

geopolitice și al modelelor de putere statală. 

*** 

Istoric vorbind, prin intermediul accesului maritim, un stat a putut să îşi extindă mult mai 

uşor şi mult mai departe influenţa şi puterea, fructificându-şi potenţialul militar, economic ori chiar 

cultural. Cele mai bune exemple sunt civilizaţiile europene în Evul Mediu, care, beneficiind de un 

avans tehnologic şi militar considerabil, au dobândit controlul asupra altor regiuni prin cucerirea 

ori extinderea dominaţiei în primul rând asupra zonelor de coastă, uneori nefiind nevoie de altceva  

pentru a-și maximiza puterea. Spania, Portugalia, Olanda, Franţa şi, mai ales, Marea Britanie, toate 
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au căpătat controlul asupra zonelor de coastă fie prin oraşe deja existente, fie prin întemeierea unor 

noi aşezări, creând avanposturi de-a lungul rutelor comerciale maritime ori deschizând noi pieţe 

de desfacere sau de exploatare şi prelucrare.1 

Un alt rol îndeplinit de-a lungul istoriei de strâmtorile maritime şi alte asemenea forme de 

relief care leagă cadrul maritim de cel terestru este cel de legătură, de context pentru strângerea 

legăturilor, pentru întărirea coeziunii şi pentru definitivarea sau formarea unui nucleu din punct de 

vedere politic, social și cultural, așa cum a fost cazul Turciei lui Ataturk în jurul strâmtorilor Bosfor 

și Dardanele, al situației canalului de Suez pentru Egipt sau al strâmtorii Malacca deopotrivă pentru 

cele trei state riverane, Singapore, Indonezia și Malaezia, și pentru China.  

În planul abordărilor conceptuale, unul din cei mai importanți autori cu relevanță pentru 

studiul geopoliticii și al arhitecturii de securitate maritime este Alfred Thayer Mahan, pentru care 

„stăpânirea lumii nu se face prin deţinerea de teritorii, ci prin controlul asupra principalelor rute 

comerciale şi prin stăpânirea principalelor puncte de pe traseul lor – insule, canale, strâmtori, 

puncte de aprovizionare”2. Mahan observă faptul că în orice conflict sau cursă pentru supremaţie 

la nivel internaţional, partea care a câştigat întotdeauna a fost cea care deţinea controlul 

principalelor căi maritime. Desigur, Mahan nu susţine faptul că doar prin puterea navală poţi 

câştiga un război sau te poţi impune, însă prezenţa sporită şi articulată pe plan maritim înseamnă 

protejarea propriilor interese comerciale, prin garantarea punctelor cheie pentru supremaţia 

comercială şi, îndeosebi, oprirea inamicului sau rivalului să facă acelaşi lucru.  Mahan vede în 

stăpânirea maritimă modul în care poţi atinge în primul rând supremaţia comercială, ţinând cont 

de faptul că principalele rute comerciale la mare distanţă şi de cel mai mare tonaj sunt cele 

maritime. Tot Mahan indică şi punctele strategice de care depinde controlul mărilor, respectiv 

strâmtorile Gibraltar şi Hormuz, Canalul de Suez şi portul Aden, pentru ruta Atlantic -Golful Persic 

prin Mediterana, canalul Panama pentru ruta Atlantic-Pacific şi strâmtoarea Malacca pentru ruta 

Golful Persic-Oceanul Indian-Asia de Sud-Est-Pacificul de Vest. 3 

 
1 Joshua S. Goldstein, Jon C. Pevehouse, International Relations – Brief 2006-2007 Edition, Pearson Longman, New 

York, 2007, pg.26 
2 Andrei Miroiu, „Teoriile geopolitice clasice”, in Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu (Coord.), Manual de 
Relaţii Internaţionale, Ed. Polirom, Iaşi, 2006, pg. 73-74 
3 Andrei Miroiu, „Teoriile geopolitice clasice”, Op. Cit., pg. 74 
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Există, însă, un alt autor care a completat teoriile lui Mahan şi a venit cu o dimensiune ceva 

mai puţin agresivă şi care anunţă, într-un fel, exemplele de soft power de astăzi. Istoricul britanic 

Julian Corbett pune accent nu atât pe forţa navală brută, cât pe modul în care aceasta este folosită 

şi valorificată. Pentru Corbett, un model ar putea fi coaliţiile navale care, deşi dispersate şi 

inferioare numeric la prima vedere, ar putea interveni rapid prin activări ale forţelor componente 

în momente cheie şi pentru capturarea unor puncte cheie.4  

Teoriile celor doi autori relevă foarte bine evoluția istorică în tandem cu dominația maritimă, 

mai ales dacă sunt combinate cu teoria polonezului George Modelski. Conform acestuia, sistemul 

internaţional a evoluat în cinci cicluri majore, fiecare marcat de dominaţia unei mari puteri la nivel 

internaţional, respectiv Ciclul portughez, început odată cu expediţia în India lui Vasco da Gama, 

însă cu rădăcini chiar mai vechi, prin expediţiile lui Columb, şi care a ţinut până la cucerirea 

Portugaliei de către Spania în 1580; al doilea, Ciclul olandez ţine până la Pacea de la Utrecht din 

1713, urmat de două Cicluri britanice, primul încheiat odată cu războiul de independenţă din 

Americi, cel de-al doilea odată cu sfârşitului Primului Război Mondial, urmat de cel de-al cincilea, 

Ciclul american, încă în desfăşurare.5 Primul ciclu vine pe fondul marilor descoperiri geografice, 

respectiv prin rutele deschise de Vasco da Gama și Alvarez Cabral, ce oferă portughezilor acces 

la o rețea de porturi de neimaginat până atunci și provocând, practic, o explozie a comerțului. În 

plus, prin controlul pe care ajung să îl deţină asupra unor puncte precum Macau, dar mai ales a 

strâmtorii Malacca, portughezii sunt primii care profită de controlul unui nod comercial pentru a-

i da o coloratură strategică. Cel de-al doilea ciclu vine într-un moment în care expansiunea 

maritimă devenise deja o realitate, iar înfrângerea Invincibilei Armada a lui Filip al II-lea a blocat 

hegemonia spaniolă, permiţând Ţărilor de Jos, exemplu concludent de soft power în Evul Mediu 

european, să devină principala putere datorită controului asupra pieţelor de desfacere din colonii 

prin flota aproape exclusiv comercială deţinută. Mult mai pricepuţi la mânuirea banilor, olandezii 

au adus, în acelaşi timp, o inovaţie fiscală pe care o vedem replicată rapid doar de cei care aveau 

să le urmeze la supremaţia mărilor, înființând Compania Olandeză a Indiilor de Est și ajungând să 

controleze comerțul în Oceanul Indian, cu strâmtoarea Malacca punct de referință pentru ei.6 

 
4 Robert D. Kaplan, Revenirea lumii lui Marco Polo. Război, strategie și interese americane în secolul XXI¸ 

Humanitas, București, 2019, pg. 84 
5 Andrei Miroiu, „Evoluţia sistemului internaţional până la 1914”, in Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu, 
Op. Cit., pg. 16 
6 J.M Roberts, Odd Arne Westad, Istoria Lumii. Din preistorie până în prezent, Polirom, Iaşi, 2018, p. 533 
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Cele două cicluri britanice se instalează odată cu Pacea de la Utrecht, care pune capăt 

Războiului de 30 de ani şi lasă în urmă o Europă continentală istovită şi o Mare Britanie care 

învinsese uriaşa flotă de corăbii a lui Filip al II-lea şi îşi dovedise deja superioritatea pe mare. 

Pacea de la Utrecht aduce Marii Britanii controlul asupra strâmtorii Gibraltar, care marchează 

predominaţia britanică asupra principalului punct de acces dinspre Europa către Americi şi chiar 

continentul african, Asia şi Indiile orientale. În plus, cazul Marii Britanii mai cunoaşte un specific 

pe care îl moşteneşte de la Regatul Ţărilor de Jos, însă îl duce la un alt nivel. În aceeaşi perioadă, 

ia avânt Compania  britanică a Indiilor de Est, una din primele societăţi pe acţiun i care ajunge să 

deţină monopolul asupra comerţului cu zona Asiei, îndeosebi cu China şi India.  

Marea Britanie a fost prima putere mondială care a înţeles conceptul de securitate şi modul 

în care poate să îl livreze posesiunilor sale de pe întregul glob, pornind de la dezvoltarea 

economică. Vorbim de ţări situate, majoritatea, în zone de pe glob predispuse într-o măsură mai 

mare la crize decât Europa, avansată economic, industrial şi politic, iar „extinderea Imperiului în 

lumea mai puţin dezvoltată a avut ca efect reducerea unor astfel de riscuri prin impunerea, direct 

sau indirect, a unei forme de control european”7, ca şi prin investiţii şi depozite financiare masive, 

care prezentau o serie de garanţii inclusiv pentru pătura bogată a societăţii britanice .  

Odată cu efectele revoluţiei industriale şi, în egală măsură, cu dezvoltarea liberalismului, 

Imperiul Britanic ajunge să promoveze în întreaga lume liberul schimb şi capitalismul, ca şi 

libertatea de mişcare a forţei de muncă, mai ales după abolirea sclaviei, investind în colonii și 

instaurând pax britannica, un concept general de pace instaurată în sistem de o putere maritimă 

care putea controla mările şi, prin acestea şi prin punctele nodale maritime, comerţul mondial şi 

care, în egală măsură, perpetua statul de drept, dezvoltarea şi avansul tehnologic.  

Cel de-al cincilea ciclu al lui Modelski, cel american, se instalează odată cu marile schimbări 

din secolul XIX, însă şi printr-un act politic determinant: doctrina Monroe, proclamată în 1823 de 

către preşedintele american James Monroe şi care marca nici mai mult nici mai puţin decât 

extinderea influenţei americane în întreaga emisferă vestică. Respingând cu ameninţarea 

repercusiunilor orice formă de intervenţionism din partea statelor europene în politica Statelor 

Unite, Monroe transformă Oceanul Atlantic într-un câmp de bătălie pentru zonele de influenţă ale 

 
7 Niall Ferguson, Imperiul. Cum a creat Marea Britanie lumea modernă, Polirom, Iaşi, 2018, pg.307 
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Statelor Unite şi ale puterilor europene, cu Marea Britanie în prim plan. America începea să îşi 

extindă influenţa şi să îşi stabilească propria reţea comercială în regiune şi, de acolo, în plan 

global.8 Doctrina Monroe s-a completat perfect cu viziunea lui Alfred Thayer Mahan, constituind 

baza de la care a pornit expansiunea americană în afara continentului nord-american. Sub influența 

lucrării lui Mahan, ”Statele Unite au inițiat un program de construire a unei flote militare mai 

ambițios chiar și decât al Germaniei, iar în 1907 flota americană nu era întrecută decât de cea 

britanică.”9 

Controlul punctelor nodale identificate de Mahan a fost o prioritate demonstrată evident de 

următoarele două secole, americanii ajungând să replicheze şi, în acelaşi timp, să perfecţioneze 

pacea în sistem pe care au avut-o britanicii prin controlul mărilor. Începea pax americana.  

Dincolo de aceste aspecte care privesc dominaţia sistemică, într-un micro-cosmos aparte, 

strâmtoarea Malacca începea de timpuriu să modeleze lumea Asiei de Sud -Est, iar China îşi 

aprofunda strategiile de super-putere încă din Evul Mediu. Cu un imperiu imens construit şi 

menţinut din Antichitatea timpurie, China a manifestat tendinţe evidente de expansiune şi către 

regiunile vecine, uneori chiar situate la distanţe considerabile faţă de teritoriul continental de bază. 

Principalul caz care merită analizat este cel al expediţiilor întreprinse de amiralul Zhang He în 

timpul dinastiei Ming, care a condus, în perioada 1405-1433, nu mai puţin de şapte flote însumând 

aproape 300 de vase, în Oceanul Indian. Ce este foarte interesant priveşte în primul rând punctele 

vizate, respectiv India, Africa de Est, Marea Roşie, dar şi Indonezia, deci strâmtoarea Malacca şi 

Golful Persic şi Golful Oman, despărţite de strâmtoarea Hormuz.10 

Cam imediat după expediţiile lui Zhang He, istoria maritimă a Europei cunoaşte, odată cu 

epoca marilor expediţii şi descoperiri geografice, o întretăiere cu mediul asiatic, la fel de dinamic 

şi dezvoltat într-un microcosmos aparte de cel al europenilor. Unul dintre aceste puncte nevralgice 

era încă din acea perioadă zona strâmtorii Malacca, punct de legătură nu doar cu statele riverane, 

cât mai ales poartă către Marea Chinei de Sud şi micro-universul chinez şi punte de legătură între 

lumea Indiei şi cea a Chinei. Cu atât mai mult cu cât expediţiile lui Zhang He avuseseră loc înainte 

 
8 Henry Kissinger, Diplomaţia, Ed. Bic ALL, Bucureşti, 2007, pg. 30 
9 Niall Ferguson, Colosul. Ascensiunea și Decăderea Imperiului American , Polirom, Iași, 2019, p. 58 
10 Yuval Noah Harari, Sapiens. Scurtă istorie a omenirii, Polirom, Iaşi, 2017, pg. 245 
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de sosirea europenilor, momentul în care portughezii, olandezii şi mai târziu britanicii şi chiar 

francezii şi-au făcut apariţia a marcat începutul unei rivalităţi cu Imperiul Ch inez asupra strâmtorii.  

Este interesant de analizat mentalitatea Chinei în ce privește zonele de influență. Pentru 

China, zona Chinei continentale nu a fost niciodată de ajuns. Ca majoritatea puterilor imperiale, 

nucleul este protejat de o ”zonă sinică”, compusă din Vietnam, Coreea și zonele insulare din mările 

care înconjoară China și de o ”zonă asiatică interioară”, cu teritorii populate de alte civilizații dar 

pe care China trebuie să ajungă să o controleze pentru a se feri de ”zona exterioară”. 11 Este exact 

ce vedem și astăzi, atât prin acțiunile directe ale Chinei, în special în Marea Chinei de Sud sau 

Marea Chinei de Est ori în Hong Kong și Taiwan, cât și prin modul în care elementul civilizațional, 

etnic și cultural a fost cuantificat la maximum de Beijing în special în ultimele decenii.  

Revenind, pe moment, în istorie, modelul Chinei e rapid urmat de marile puteri europene, 

care transformă, pe rând, strâmtoarea Malacca într-un punct focal pentru arhitectura proprie de 

securitate.  

Astăzi strâmtoarea Malacca face parte din probabil principalul nod comercial şi strategic din 

lume. Alături de strâmtorile „surori” Sunda, Lombok şi Makassar, însă şi de Marea Chinei de Sud, 

Malacca asigură legătura dintre Oceanul Indian şi Oceanul Pacific şi legătura dintre mai multe 

lumi. Pe aici trece peste jumătate din comerţul global anual, o treime din traficul maritim în general 

la nivel mondial şi, poate mai important, un imens tranzit energetic – „două treimi din 

aprovizionările cu energie ale Coreei de Sud, aproape  60% din aprovizionările cu energie ale 

Japoniei şi Taiwanului şi 80% din importurile de ţiţei ale Chinei”12.  

Dependenţa ridicată remarcată astăzi la nivel mondial de Malacca o face vulnerabilă nu doar 

în ce priveşte schimburile economice şi comerciale, dar şi în ce priveşte pirateria, problemă veche 

în regiune, terorismul şi crima organizată în porturi. Cel mai aglomerat nod comercial din lume nu 

beneficiază, astăzi, de un cadru de cooperare internaţional, care să includă nu doar statele litorale, 

dar şi puterile regionale şi actorii internaţionali. În prezent, statele litorale sunt nevoite să se bazeze 

 
11 Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, Ed. Litera, București, 2019, p. 306 
12 Robert D. Kaplan, Marea Chinei de Sud şi sfârşitul stabilităţii în Pacific, Ed. Litera, Bucureşti, 2016, pg. 26 
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în cea mai mare proporţie pe resursele proprii, cu ajutor limitat din partea altor state în ce priveşte 

dezvoltarea capabilităţilor necesare.13 

Problema dependenţei Chinei de importurile energetice venite prin Malacca nu este ceva 

nou. Însă creşterea acestei dependenţe şi creşterea volumului comercial energetic care tranzitează 

Malacca tinde să fie problematic, cu atât mai mult în contextul în care China nu are, în acest 

moment, alternative serioase, iar statele riverane, îndeosebi cele mari, respectiv Malaezia şi 

Indonezia, cunosc o creştere economică şi o dezvoltare constante care le pot pune într-o poziţie de 

forţă cu privire la Malacca şi, desigur, în relaţiile cu China.  

Ca răspuns, China îşi extinde în mod constant influenţa nu doar în Marea Chinei de Sud, dar 

în întreaga Asie de Sud-Est, prin două metode relevante: extinderea strategică, prin intermediul 

controlului asupra unor puncte strategice de unde să îşi poată exercita influenţa – aşa numitul 

„Şirag de perle” prin care China încearcă de câţiva ani să controleze anumite noduri sau puncte 

care să le extindă poziţia la nivel regional şi global; şi construcţia de insule artificiale în Marea 

Chinei de Sud prin intermediul cărora să îşi poată extinde apele teritoriale aflate sub control şi 

unde să poată desfăşura în voie operaţiuni de explorare şi exploatare a gazelor şi petrolului aflate 

în platforma continentală. 

Ori, în contextul strâmtorii Malacca, o simplă privire pe hartă ne arată că, odată cu extinderea 

controlului apelor teritoriale prin insulele Spratly, China se apropie suficient de mult de zona 

efectivă a strâmtorii Malacca. Se pune, în modul cel mai logic, întrebarea dacă intenţiile 

manifestate în arhipelagul Spratly sau în Paracel vor fi încununate de succes, oare pasul următor 

al Chinei nu va fi să încerce o dispută cu Singapore, Malaezia ori Indonezia asupra, deocamdată, 

a unor insuliţe din capătul estic al strâmtorii Malacca, pe care ulterio r China să le poată folosi 

pentru a controla, în tandem cu Singapore, gura estică a strâmtorii şi astfel să întoarcă dependenţa 

pe care China o are faţă de această strâmtoare? 

 

 

 
13 Rosihan Arsyad, „Cooperation to Safeguard Shipping thorgh the Malacca Strait”, in Andrew Forbes (Ed.), Asian 
Security: Regional Cooperation in the Malacca Strait, Sea Power Center – Australia, Commonwealth of Australia, 

Canberra, 2008, pg. 176 
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*** 

 Odată încheiată analiza istorică a rolului mării şi a regiunii Asiei de Sud-Est şi înainte de a 

purcede la capitolele dedicate rolului strâmtorilor maritime, următoarea etapă a lucrării a vizat 

analiza cadrului juridic.   

Dreptul mării este inclus în dreptul internaţional public, nefiind întotdeauna reglementat în 

mod specific, însă este codificat şi de către fiecare stat în parte în funcţie de resurse şi necesităţi. 

Pentru un stat, spațiul acvatic este compus din apele interioare și marea teritorială.14 

Dacă apele interioare sunt supuse jurisdicției depline a statului pe teritoriul căruia se află, 

cursurile de apă transfrontaliere sau cele de frontieră intră numai parțial în jurisdicția fiecărui stat, 

la fel cum se întâmplă și cu drepturile și obligațiile care revin statului, de la navigație civilă și 

exploatarea resurselor la comerț și chiar navigație militară.15 

Apele portului sunt supuse suveranității statului riverane și jurisdicției sale interne, inclusiv 

în ce privește regulile de acces, staționare și eventuale activități. Este dreptul statului riveran să 

interzică accesul navelor străine sau să limiteze drepturile acestora.16 

Codificarea Dreptului Mării, deşi abordată treptat de-a lungul istoriei (Lex Rhodia, 

Bazilicalele Imperiului Bizantin, Codex Amalfitana, Codul Oleron, Marea Liberă  a lui Hugo 

Grotius), a început ca proces definitoriu odată cu perioada de după cel de -Al Doilea Război 

Mondial, sub coordonarea Organizației Națiunilor Unite și printr-o serie de trei conferințe pe care 

le putem grupa în două mari etape. Din prima etapă a acestui proces face parte și Prima Conferință 

ONU(United Nations Convention on the Law of the Sea, «UNCLOS-I»)  care a avut loc la Geneva 

în 1958. Au fost soluționate multe probleme referitoare la marea teritorială  în cadrul acestei 

Conferințe, însă cu privire la aspecte punctuale ce privesc marea teritorială, acestea s-au soldat cu 

un insucces. Și anume: nu s-a putut stabili lațimea acesteia, acest aspect fiind foarte important, 

drept urmare, putem spune că această Conferință a eșuat din acest punct de vedere. Pe lângă această 

problemă nesoluționată se mai numără și regimul golfurilor și strâmtorilor, interzicerea 

experimentelor nucleare și termonucleare  în largul mării,  dreptul de trecere inofensivă  a navelor 

 
14 Teritoriul în Dreptul Internațional, DreptMD - https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-

international-public/teritoriul-in-dreptul-international/ 
15 Com. Constantin Manea, Com. Dr. Marian Moșneagu, Dreptul Mării în timp de Pace, Ed. Mica Valahie, 
București, 2011, p. 57-58 
16 Ibidem, p. 414 

https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-international-public/teritoriul-in-dreptul-international/
https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/drept-international-public/teritoriul-in-dreptul-international/
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militare și regimul apelor interne.17 

A doua Conferință privind Dreptul mării (UNCLOS II, United Nations Convention on the 

Law of the Sea II, 1960, Geneva), nu a prezentat prea mult succes, nici prin aceasta nereușindu-se 

stabilirea limitelor mării teritoriale. 

Deși este în egală măsură legiferată la nivel național, regulile definitive care marchează 

drepturile teritoriale asupra apelor se bazează în primul rând pe prevederile Convenției Națiunilor 

Unite asupra Dreptului Mării din 10 decembrie 1982, cunoscută mai larg ca Convenția de la 

Montego Bay asupra dreptului mării, convenție care se bazează pe mai multe conferințe organizate 

la nivel internațional în secolul XX, în special cele de la Geneva din 1958 și 1960.  

Convenția, la care a aderat majoritatea statelor lumii, stabilește, ca reguli generale pentru 

drepturile asupra apelor teritoriale: ”Art.2 alin. (1). Suveranitatea statului riveran se întinde dincolo 

de teritoriul sau și de apele sale interioare, iar în cazul unui stat-arhipelag, dincolo de apele sale 

arhipelagice, asupra unei zone a marii adiacente desemnate sub numele de mare teritorială.[…] 

Art. 3. Orice stat are dreptul de a fixa lățimea marii sale teritoriale; aceasta lațime nu depășește 12 

mile marine, măsurate de la liniile de baza stabilite în conformitate cu prezenta convenție.”18 

Sub prevederile aceleiaşi Convenţii, un stat riveran este îndreptăţit la ape teritoriale, 

adiacente ţărmului, care să nu depăşească 12 mile marine măsurate de la liniile de bază. În 

interiorul apelor teritoriale, sau a mării teritoriale, statul riveran îşi exercită suveranitatea deplină, 

inclusiv asupra resurselor marine şi a resurselor de subsol. Totodată, Convenţia îi asigură statului 

riverna dreptul la o Zonă Contiguă, care să nu depăşească 24 mile marine de la liniile de bază, 

zonă care serveşte drept scop exercitarea drepturilor de control din partea statului riveran pentru a 

preveni şi pedepsi încălcări ale legilor vamale, fiscale, sanitare ori de imigraţie sau de control al 

traficului cu obiecte istorice şi arheologice. În plus, un stat riveran  are dreptul la o zonă economică 

exclusivă care nu poate depăşi 200 de mile marine de la liniile de bază, zonă în care statul riveran 

are drepturi suverane pentru explorare şi exploatarea resurselor naturale, atât cu privire la fauna şi 

flora de deasupra fundului mării, cât şi cu privire la resursele de subsol, dar şi cu privire la folosirea 

zonei pentru producerea de energie utilizând apa, curenţii maritimi sau energie eoliană. 19 

 
17 Ibidem, p. 67 
18 Convenția Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului m ării - 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/26155 
19 United Nations Convention on the Law of the Sea at 30, Organizaţia Naţiunilor Unite, 2012, pg. 3 - 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/pamphlet_unclos_at_30.pdf 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/26155
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/pamphlet_unclos_at_30.pdf
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Regimul juridic general cu privire la strâmtori a fost stabilit tot prin Convenţia de la Montego 

Bay din 1982, în special pentru strâmtorile care au o importanţă majoră pentru navigaţia şi 

comerţul în plan mondial, pentru cele de interes regional existând reglementări speciale, la fel ca 

şi în cazul anumitor strâmtori care au un regim special, aşa cum este cazul strâmtorilor Gibraltar, 

Magellan, Bosfor şi Dardanele.  

„Prin strâmtorile care leagă o parte a mării libere sau o zonă economică exclusivă cu o altă 

parte a mării libere ori o zonă economică exclusivă se recunoaşte navelor şi aeronavelor străine un 

drept de trecere în tranzit. Prin strâmtorile care leagă marea teritorială a unui stat o parte a mării 

libere sau a zonei economice exclusive a unui stat se recunoaşte navelor străine un drept de trecere 

inofensivă în condiţii similare cu dreptul de trecere prin marea teritorială.”20 

Cu toate acestea, cererea pentru un tranzit continuu şi rapid nu precede pasajul prin 

strâmtoare cu scopul intrării, părăsirii sau întoarcerii dintr-un stat limitrof al strâmtorii, caz care 

intră sub incidenţa condiţiilor de intrare în statul respectiv.21 

În timpul exercitării dreptului de trecere în tranzit, navele sau aeronavele trebuie să 

traverseze fără întârziere strâmtoarea, să se abţină de la ameninţări sau folosirea forţei îndreptate 

împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale sau independenţei politice a statelor limitrofe sau în 

orice alt mod prin care să înalce principiile dreptului internaţional, precum şi să se abţină de orice 

activităţi altele decât cele incidente modului normal al tranzitului continuu şi expeditiv, cu excepţia 

cazurilor de forţă majoră sau de catastrofă.22 Evident că subiectul este aprofundat în lucrare, 

existând detalieri necesare pentru a înţelege complet regimul strâmtorilor maritime.  

În afara prevederilor Convenției de la Montego Bay, anumite strâmtori maritime se supun 

regulilor unor convenții separate, cum este cazul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, care sunt 

reglementate de Convenția de la Montreux.  

Dacă strâmtorile maritime intră sub jurisdicția internațională, în special a Convenției de la 

Montego Bay, sau a altor convenții internaționale cum este cazul strâmtorilor Bosfor și Dardanele, 

canalele maritime, construite artificial, necesită reglementări separate, mai ales pentru necesitatea 

asigurării drepturilor de liberă trecere, cum este cazul Canalului de Suez și al Canalului Panama.  

 
20 Nicolae Dudu, Eugen Olteanu, Drept Maritim și legislație navală, Note de curs, Ed. Nautica, 2003, p.114 
21 Convenţia Naţiunilor Unite privind Dreptul Mării (United Nations Convention on the Law of the Sea), 1982, Part. 
III, Art. 38 (2), p. 37 - https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf  
22 Ibidem, Part.III, Art. 39 (1), p. 37 - 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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În ce priveşte Malacca, la momentul Convenţiei de la Montego Bay, situația strâmtorii era 

deja dezbătută între statele litorale și puterile maritime. Principalele probleme dezbătute au fost 

independența celor trei state riverane, Indonezia, Malaezia și Singapore, extinderea lățimii apelor 

teritoriale și potențiala includere a mai multor puncte de blocaj strategice în cadrul regimului 

teritorial maritim însă cu menținerea libertății de tranzit prin acestea, în mod special pentru navele 

de război, și cu asigurarea suveranității celor trei state limitrofe asupra strâmtorii.23 Convenția din 

1982 conține prevederi care se aplică statelor în cauză, la Partea  III care privește regimul 

strâmtorilor folosite pentru navigație internațională, respectiv asigurarea celor 12 mile marine de 

apă teritorială și 200 mile marine de zonă economică exclusivă, dreptul la liberă trecere pentru 

nave și avioane prin strâmtoare, recunoașterea statutului de ape arhipelagice, precum și menținerea 

unei balanțe între interesele statelor riverane de a păstra jurisdicția și suveranitatea  asupra 

strâmtorilor și dreptul altor state de a beneficia de dreptul la trecere în tranzit.24  

Totodată, pentru a asigura securitatea, siguranța și fluidizarea traficului prin strâmtoare, 

există un set de reguli care au fost desemnate de Organizația Maritimă Internațională în cooperare 

cu statele riverane ale strâmtorii Malacca, pentru navigatori indiferent de tipul navei.  

*** 

După parcurgerea şi înţelegerea regimului juridic care guvernează mările şi, la modul 

specific, strâmtorile şi canalele maritime, lucrarea a mers pe analiza rolului jucat de acestea 

ecuaţiile de putere şi arhitectura de securitate, analizând strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi 

Canalele de Suez şi Panama.  

Din multe puncte de vedere, strâmtorile și canalele maritime sunt izvoare și chiar forme 

atipice de dileme de securitate. În sensul original al termenului, inventat de John Herz, dilema de 

securitate ”descrie condiția în care statele, nesigure de intențiile lor reciproce, se înarmează de 

dragul securității și, procedând astfel, instituie un activ cerc vicios. Înarmându -se de dragul 

securității, statele se simt mai puțin sigure, cumpără mai multe arme, deoarece mijloacele care 

 
23 Zhen Sun, Regulation of Shipping in the Straits of Malacca and Singapore, Centre for International Law – 
National University of Singapore, 2017, p. 5 - https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/SOMS-Sun-
Zhen.pdf 
24 Ibidem, p. 12  

https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/SOMS-Sun-Zhen.pdf
https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2017/10/SOMS-Sun-Zhen.pdf
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servesc oricui în vederea securității reprezintă o amenințare pentru altul care, la rândul său, 

reacționează înarmându-se”25. 

O strâmtoare este izvor al dilemelor de securitate pentru toate statele care depind într-atât de 

ele, încât se simt nevoite să investească în strategie și în domeniul militar pentru a putea transmite 

un semnal de amenințare rivalilor sau statelor care dețin controlul asupra strâmtorilor. China, de 

exemplu, investește masiv în marina militară în operațiunile din Marea Chinei de Sud pentru a 

reduce pe cât posibil dependența de Malacca, iar SUA a investit sume exorbitante în bazele militare 

din Panama, deși nu exista niciun competitor real și direct implicat care să îi pună probleme  și la 

care să nu poată răspunde în timp util. 

Analizând cazuri specifice, Turcia este exemplul perfect de stat relevant și puternic datorită 

poziției pe care o are și modului în care poziția sa influențează arhitectura de securitate la nivel 

regional sau calculele de securitate, economice sau militare ale altor state. Cum face asta? Prin 

accesul la și stăpânirea exclusivă a două strâmtori maritime care reglează unica posibilitate de 

comunicare dintre Marea Neagră și Marea Mediterană. Toate statele litorale ale  Mării Negre 

depind ca aprovizionare de tranzitul prin cele două strâmtori și toate statele care au interese 

comerciale, de securitate sau de orice alt fel în Marea Neagră depind de modul în care Turcia 

respectă în primul rând tratatele în vigoare și, în al doilea rând, de poziția Turciei referitoare la 

statul de pavilion al navelor care vor să treacă prin Bosfor și Dardanele.  

Cea mai delicată situaţie pentru regiune este dată de posibilitatea unei înţelegeri între Rusia 

şi Turcia în privinţa tranzitului f lotei militare prin Bosfor şi Dardanele, ce ar garanta Rusiei 

controlul asupra Mării Negre, precum şi acccesul în Marea Mediterană. 26 Este motivul pentru care 

NATO are nevoie să implice Turcia la un nivel ridicat în ecuaţiile sale strategice şi militare, astfel 

încât administraţia de la Istanbul să înţeleagă rolul important pe care îl joacă în regiunea Mării 

Negre. În ce priveşte tranzitul ambarcaţiunilor militare prin Bosfor şi Dardanele, este important de 

subliniat faptul că, sub prevederile Convenţiei de la Montreux, cu modificările ulterioare, Turcia 

 
25 Kenneth Waltz, Teoria Relațiilor Internaționale, Polirom, Iași, 2006, p. 252, APUD John H. Herz, ”Idealist 

internationalism and the security dilemma”, World Politics, vol.2, ianuarie 1950 
26 Ariel Cohen, Conway Irwin, „U.S. Strategy in the Black Sea Region” in  
Backgrounder #1990 on Russia and Russia and Eurasia, 2006 - 

http://www.heritage.org/research/reports/2006/12/us-strategy-in-the-black-sea-region 

http://www.heritage.org/places/russia-and-eurasia/russia
http://www.heritage.org/research/reports/2006/12/us-strategy-in-the-black-sea-region
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trebuie să permită tranzitul vaselor NATO prin strâmtori şi să îl prevină pe cel al ambarcaţiunilor 

militare ruseşti, în special în condiţiile unui război împotriva Alianţei Nord-Atlantice.27  

Alt exemplu analizat în această cercetare, Canalul de Suez este una din cele mai relevante 

construcţii artificiale care au schimbat total faţa comerţului şi a tranzitului maritim la nivel 

mondial. Emanaţie a colonialismului francez şi englez, însă cu reverberaţii încă din Antichitate, 

canalul de Suez a intrat într-o eră cu totul aparte începând cu 1956 şi cu aşa numita „criză a 

canalului de Suez”, determinată de decizia preşedintelui egiptean Gamal Abdel Nasser de a prelua 

cu forţa controlul asupra canalului af lat sub control franco-britanic, canalul ajungând să fie 

redeschis în 1957, sub controlul Egiptului.28 

Nasser a făcut la acel moment din Egipt un actor de prim rang la nivel regional și unul din 

fondatorii ”mișcării de nealiniere”, cea care a pus bazele așa numitei ”lumi a treia”, marcând 

neutralitatea față de conflictul dintre blocul occidental și cel sovietic. Pe de altă parte, accesul la 

resursele de petrol, care a explodat aproape simultan în Nordul Africii și Orientul Mijlociu, au 

completat un tablou geopolitic care au făcut din această regiune una crucială pentru securitatea 

energetică a întregii lumi. De resursele din Orientul Mijlociu și Nordul Africii și de transportul lor 

prin Canalul de Suez au ajuns să depindă nu doar puterile europene, ci și cele asiatice, cel mai bun 

exemplu fiind China.  

Însă modul în care petrolul ajunge pe piețele asiatice nu  depinde doar de Suez, ci de o 

întreagă succesiune de canale și strâmtori care au creat un tranzit rapid și ieftin comparativ cu 

traseele medievale. Canalul de Suez face legătura dintre Marea Mediterană și Marea Roșie. 

Urmează strâmtoarea Ormuz și Golful Aden, iar în cele din urmă, pentru a ajunge în Asia de Sud-

Est, strâmtoarea Malacca.  

După lungile perioade în care Canalul nu a putut fi folosit în contextul crizelor din Orientul 

Mijlociu și Nordul Africii, acesta a devenit, treptat tot mai tranzitat și d in ce în ce mai important 

pentru transportul maritim internațional, îndeosebi de hidrocarburi, și implicit pentru calculele 

strategice legate de securitatea energetică regională și internațională și de arhitectura de securitate 

 
27 Convenţia de la Montreux, 1936 - http://www.globalsecurity.org/military/world/naval-arms-control-1936.htm 
28 Tony Judt, Postwar. A History of Europe Since 1945, The Penguin Press, New York, 2005, p. 294-297 

http://www.globalsecurity.org/military/world/naval-arms-control-1936.htm
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în general. Acest fapt s-a datorat și în egală măsură a determinat și extinderile care au vizat lățimea, 

adâncimea și construirea unor variante ocolitoare pentru fluidizarea traficului.  

Al doilea canal relevant pentru comerţul şi transportul maritim internaţional  analizat este 

Canalul Panama, construit în perioada 1881-1914 în istmul omonim din America Centrală. Canalul 

leagă Oceanul Atlantic de cel Pacific şi a rezolvat în bună măsură problema lungimii transportului 

de pe coasta de vest pe cea de est a întregului super-continent american. Canalul s-a aflat sub 

dominaţia SUA, inclusiv printr-o prezenţă militară semnificativă, până în 1999, când este 

retrocedat statului Panama, cu condiţia obligaţiei de a nu închide niciodată canalul pentru 

circulaţie.29 

Canalul Panama are o semnificaţie aparte în planul strategiei generale americane din acea 

vreme. La începutul secolului XX, SUA se aflau sub influenţa ideologică a Doctrinei Monroe, a 

Corolarului Roosevelt şi a ideologiei lui Alfred Thayer Mahan. Toate trei converg spre obiectivul 

unei Americi mult mai bine articulate în plan regional, incisive şi asertive în exportul puterii sale 

şi mult mai ambiţioase într-o direcţie pe care mulţi ambasadori au văzut-o ca o expresie a unui 

imperialism american. „Începutul secolului al XX-lea vede astfel instalată o Americă imperială, 

decisă să controleze, direct sau indirect, împrejurimile sale strategice şi care observă cum Europa 

începe să se ucidă, în aceeaşi zi în care se deschide, la iniţiativa Washingtonului, Canalul 

Panama.”30 

Prin Panama, SUA nu doar că și-au parafat complet dominația în America Centrală și de 

Nord, ci și-au deschis porțile larg către orice formă de intervenție în America de Sud. În plus, 

deținând controlul asupra Canalului și având baze militare puternice instalate în zonă, Statele Unite 

s-au asigurat că toți ceilalți înțeleg statutul de putere și că tot traficul comercial prin Panama ajunge 

să depinde de Washington. Nu în ultimul rând, prin Canalul Panama, SUA a transmis un mesaj 

definitiv tuturor celorlalte puteri internaționale care ar fi încercat, încă, prin America de Sud, să își 

impună interesele în zonă. Iar mesajul a fost unul ferm și apăsat și menținut până în ziua de azi – 

nimeni nu poate interveni în treburile interne din emisfera continentelor americane. 

 

 
29 Silviu Neguţ, Introducere în Geopolitică, Ed. Meteor Press, Bucureşti, 2009, p. 144 
30 Silviu Neguţ, Op. Cit., p. 115, APUD Aymeric Chauprade, Francois Thual,  Dicţionar de Geopolitică, Ed.Corint, 

Bucureşti, 2003, p. 500 
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*** 

Niciunul dintre exemplele de mai sus nu ating, însă, amplitudinea jocurilor de securitate şi a 

înfiorătoarei dependenţe a întregului comerţ mondial de strâmtoarea Malacca, tratată în cel de-al 

patrulea și ultim capitol principal al lucrării. Dintre toate strâmtorile, Malacca este, probabil, cel 

mai problematic punct roșu de pe glob. Nu este doar un punct de sufocare a traficului și comerțului 

internațional ci și o intersecție a unui amalgam de vulnerabilități și riscuri, transpuse atât la nivel 

individual, al ambițiilor sau determinantelor unui anumit stat, cât și multilateral și internațional.  

De Malacca depinde într-atât China încât Beijing-ul joacă în permanenţă un joc de şah 

ambiţios şi chiar agresiv la care nu poate să nu existe un răspuns, atât din pa rtea SUA, cât şi a 

puterilor regionale.  

De Malacca depinde existenţa celor trei state riverane, Singapore, Malaezia şi Indonezia, iar 

jocurile de putere din jurul strâmtorii le obligă pe cele trei la investiţii militare şi la negocieri 

continue cu puteri externe, mai ales sub ameninţarea asertivităţii Chinei.  

De Malacca depinde traficul comercial internaţional atât de mult încât dacă am asista la un 

blocaj similar cu cel al Suezului de la începutul lui 2021 ne-am putea aştepta la o criză economică 

de proporţii catastrofice. La fel şi dacă ne raportăm la securitatea energetică, la dependenţa uriaşă 

a Chinei de Malacca pentru a-şi asigura necesarul de petrol şi gaze.  

Iar Malacca are câteva probleme structurale majore care o fac o vulnerabilitate cu atât mai 

mare. E foarte îngustă şi are porţiuni în care îngustimea e dublată de ape prea puţin adânci, care 

provoacă, literalmente, cozi uriaşe de vase în fiecare moment. Pirateria, deşi redusă faţă de secolul 

precedent, încă reprezintă o şicană care poate destabiliza oricând un trafic şi aşa înghesuit şi cu 

emoţii la fiecare pas.  

Şi de parcă nu ar fi de ajuns, Malacca este unică. Pur şi simplu nu există, astăzi, o alternativă 

sustenabilă la acest punct de trecere atât de îngust şi delicat, alta decât una care să ridice atât de 

mult costurile de transport încât să creeze alte şi alte crize.  

În fiecare an, pe aici trec peste 100.000 de vase, capitalizând aproximativ 40% din comerţul 

mondial. Totodată, o pătrime din tonajul mondial de petrol trece prin Malacca, aproximativ 16 

milioane de barili de petrol pe zi doar în 2016, de exemplu, ceea ce o face al doilea cel mai 



20 
 

important pasaj energetic din lume şi punctul nevralgic numărul unu pentru China, pentru care 

80% din importurile de petrol depind de Malacca.31 

Pe plan militar, este evidentă o dinamică nouă prin cheltuielile masive pe care le face China, 

care a depășit Statele Unite la numărul submarinelor noi și care e pe cale să depășească SUA la 

numărul navelor de război din Pacificul de Vest, dar și prin prezența SUA și chiar ambițiile militare 

ale statelor din strâmtoare.32 Singapore, Malaezia și Indonezia se remarcă prin achiziția  de 

submarine și cheltuieli de înzestrare. Orice nivel de creștere a temperaturii în regiune va forța noi 

investiții și noi achiziții pentru toate statele implicate, marile puteri regionale sau globale, dar și 

statele mai mici însă cu relevanță de soft power, așa cum sunt toate cele trei care împart Malacca.  

Deşi în lucrare există o analiză mult mai amplă a tuturor actorilor implicaţi, ne vom limita 

aici la a discuta pe scurt despre cei mai importanți.  

Revenind la China, ambițiile sale asupra arhipelagurilor din Marea Chinei de Sud, ciocnirile 

de la distanță cu marina SUA și evoluția retoricii dintre India și China atât pe graniță cât și în plan 

maritim înfățișează un peisaj care duce la o militarizare puternică a Mării Chinei de Sud și la o 

aglomerare și mai mare a principalului nod de care depind toate statele din Asia de Sud-Est, 

strâmtoarea Malacca. Dincolo de importanța militară pe care o are deja strâmtoarea, având parte 

frecvent de nave de război depotrivă chineze, americane și indiene, statele cu deschidere la 

Malacca au un avantaj pe care China nu-l va putea neutraliza sau înlocui niciodată prin sutele de 

insule militarizate din arhipelagurile Paracel sau Spratly. Dependența uriașă de Malacca pentru 

resurse, în special hidrocarburi, menține vie ”dilema Malacca” și păstrează în cărți toate statele din 

regiune şi nu numai care au acces, într-o formă sau alta, la strâmtoare.  

Pe plan cultural, China a început să îşi valorifice reţeaua de comunităţi etnice din străinătate 

reînviind ideologia statului-nucleu, al Chinei Han, către care toate celelalte comunităţi, Chine mai 

mici sau oraşe chinezeşti, să tragă. Obiectivul cultural se desfăşoară în paralel cu cel geopolitic, 

care vizează hegemonia în Asia de Est, Asia de Sud-Est şi, după cum ne-a evidenţiat istoria recentă, 

atacul la statutul de superputere mondială. Pentru a ajunge acolo, China se foloseşte de diaspora 

 
31 Nik Martin, Suez Canal blockage: 4 of the biggest trade chokepoints, Deutsche Welle, 27 martie 2021 - 
https://www.dw.com/en/suez-canal-blockage-4-of-the-biggest-trade-chokepoints/a-57020755 
32 Robert D. Kaplan, Butoiul cu pulbere al Asiei. Marea Chinei de Sud și sfârșitul stabilității în Pacific, Litera, 

București, 2016, p. 57 

https://www.dw.com/en/suez-canal-blockage-4-of-the-biggest-trade-chokepoints/a-57020755
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din statele din regiune pentru a stabili punţi care să o lege de acestea, fie că vorbim de regiuni pe 

care le vizează chiar pentru o viitoare alipire, cum sunt Hong Kong sau Taiwan, or i de state care 

au devenit deja puteri regionale relevante, cum e cazul singaporez.33 

Soft power-ul chinez nu se opreşte, însă, nici la diplomaţia culturală, nici la cea economică 

sau la crearea de oraşe sau cartiere în alte state care să ajute ambele dimensiuni. La nivel general, 

dureroasa dependenţă de Malacca, încrengătura de securitate din Asia de Sud -Est şi eforturile pe 

care le face, ofensiv, în Marea Chinei de Sud, forţează China de ani buni să caute rute alternative. 

Iar dacă eventuala rută prin Istmul Kra, din Tailanda, e deocamdată mai degrabă idee fantezistă în 

care China e dispusă să investească, o revitalizare şi chiar reînnoire a vechilor rute comerciale pe 

uscat nu este deloc imposibilă atunci când ai banii şi perspectivele Chinei, cu atât mai mult cu cât 

par că achiesează la idee toţi actorii importanţi la nivel global.  

În ultimul deceniu, discuţiile despre noul Drum al Mătăsii, chiar Noile Drumuri ale Mătăsii 

sunt pe buzele tuturor, de la Beijing la Washington. Iar pentru China, asta ar însemna revenirea în 

forţă în Asia Centrală şi ulterior în Europa. Iar declaraţiile de prietenie şi turnee le efectuate de Xi 

Jinping în Asia Centrală arată că obiectivul nu doar că e unul de top, ci şi că începe să se investească 

deja în această direcţie.34 

Succesul acestui gen de politici, cum este şi One Belt One Road, arată nu doar că China ar 

câştiga enorm din punct de vedere strategic, geopolitic, economic şi în planul relaţiilor de 

securitate, ci şi faptul că multe state, mai ales din regiune, ar achiesa rapid şi cu totul la planurile 

Chinei. De altfel, mişcările Chinei din ultimii ani, deocamdată în relativa proximitate, arată că 

Beijing se ţine de treabă.  

Un alt actor la fel de important în regiune ca şi China este India, care se află la ieşirea vestică 

din strâmtoare. Prin controlul efectiv de-a lungul rutelor maritime care leagă Strâmtorile Hormuz 

și Malacca, India nu este doar un paznic al securității comerțului mondial și un factor în lupta 

împotriva pirateriei și a terorismului, dar și un element decisiv de balans în ce privește expansiunea 

Chinei și relațiile Occidentului cu aceasta, acționând ca un element de îndiguire câtă vreme India 

va rămâne în relații apropiate cu Statele Unite și Europa. Datorită poziției cu privire la Hormuz și 

Malacca, India are o coloratură geostrategică ce pentru China poate însemna blocarea strâmtorii 

 
33 Samuel Huntington, Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale, Ed. Litera, București, 2019, p. 307 
34 Peter Frakopan, Drumurile Mătăsii: o nouă istorie a lumii, Ed. Trei, București, 2019, p.553 
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Malacca, principala sursă de aprovizionare cu petrol a Chinei și una din rutele comerciale care 

leagă întreaga planetă.  

În egală măsură, însă, și India se confruntă cu același tip de dilemă când vine vorba de 

accesul la resurse și la punctele care îi asigură tranzitul acestora. Estimările privind dependența de 

combustibili fosili a celor două puteri asiatice fluctuează de la an la an, însă cele mai multe 

previziuni vorbesc de ani buni de o creștere de 60% a cererii de energie a Chinei între 2010 și 

2030, iar cea a Indiei cu mai mult de jumătate. Deși puteri încă emergente, cele două își dispută 

așadar și dependența de aprovizionarea cu combustibili, care atrage cu sine și o competiție legată 

de furnizorii de combustibili.35 

Prezență constantă în afacerile interne ale Europei îndeosebi prin prisma relațiilor economice 

și comerciale, China rămâne un punct central de interes atât pentru Uniunea Europeană, cât și 

pentru principalele puteri europene luate separat. De cealaltă parte, deși o bună bucată de timp 

concentrată mai mult pe zona de vecinătate, Uniunea Europeană caută, din ce în ce mai mult, să se 

regăsească în jocurile de securitate din toate zonele importante ale globului.  

În această direcție a fost adoptată și Strategia de Securitate Maritimă a UE, în iunie 2014, 

document ce viza recunoașterea și enumerarea intereselor și amenințărilor de securitate și un set 

de obiective și acțiuni pentru a asigura libertatea de navigație, interesele economice și strategice și 

conservarea bio-diversității și pentru a contracara amenințările directe precum provocările militare 

convenționale, piraterie sau terorism.36 Deși fără referiri directe la viziunea despre Malacca acest 

prim document în domeniu vorbește, totuși, de obiectivul cooperării aprofundate cu statele din 

ASEAN și este completat de programul Critical Maritime Routes (CMR) al Comisiei Europene 

care vizează activități pentru îmbunătățirea securității de-a lungul punctelor strategice maritime 

care se întind din Vestul Africii până la strâmtorile Malacca.37 

 
35 Cristina Ivan, ”Black Sea – from dark to green energy?”, IN George Cristian Maior, Sergei Konoplyov (Ed.), 
Black Sea Security Program – 15 years of commitment, cooperation and way forward, Ed. ANIMV, București, 

2014, pg. 24  
36 The EU Maritime Security Strategy. Promoting or Absorbing European Defence Cooperation, Cligendael 

Netherlands Institute of International Relations, aprilie 2015 - 
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Policy%20brief%20EU%20Maritime%20Security%20Strategy.
pdf 
37 Ibidem 

https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Policy%20brief%20EU%20Maritime%20Security%20Strategy.pdf
https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/Policy%20brief%20EU%20Maritime%20Security%20Strategy.pdf
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Următorul pas a fost consumat în aprilie 2021, când Uniunea Europeană, călcând pe urmele 

Statelor Unite, a adoptat propria strategie privind regiunea Indo-Pacific. Pornind de la accepţiunea 

că regiunea reprezintă centrul de gravitaţie al lumii din punct de vedere economic şi strategic, 

Consiliul Uniunii Europene, prin reuniunea miniştrilor de externe din cele 27 state membre din 19 

aprilie, a adoptat un set de concluzii privitoare la linia pe care UE ar trebui să o urmeze, în tandem 

cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, însă şi ţinând cont de competiţia geopolitică intensă 

pe care Consiliul o subliniază în Indo-Pacific.38 

În ce privește atitudinea principalelor puteri occidentale față de regiune, acestea se leagă atât 

de Franța, Germania și Marea Britanie, cât mai ales de prezența Statelor Unite ale Americii și de 

relațiile acesteia atât cu aliații tradiționali din regiune, precum Japonia, Taiwan sau Coreea de Sud, 

cât și cu cei cu care se dezvoltă relațiile mai degrabă în ultima vreme, precum Vietnam. Însă, în 

egală măsură, atitudinea față de regiune este dictată și de natura relațiilor cu China și de modul în 

care China și Statele Unite se percep reciproc ca rivali sau chiar adversari.  

Dinamica în care gândesc decidenții americani este cea care ne poate ajuta să înțelegem ce 

se întâmplă în relația cu China. Chiar dacă fostul președinte american Donald Trump a modificat 

schimbările predecesorului său în pivotul către Asia și i-a dat o altfel de coloratură, mai agresivă 

ca postură și mai puțin favorabilă cooperării sectoriale sau prin terți, gândirea politică americană, 

care se încadrează în aceleași linii logice generale, ar prefera China ca partener constructiv la nivel 

global. Iar revenirea democraților la conducerea SUA, prin administrația Biden, ar putea însemna 

o revenire la retorica potrivită unei astfel de logici. Pentru asta, ar fi nevoie în egală măsură ca 

SUA să recunoască nivelul regional și global al Chinei, însă în același timp să își mențină pozițiile 

de forță în regiunea Asiei de Sud-Est, chiar la ea acasă, forțând în acest fel China să recunoască, 

al rândul ei, Statele Unite ca pe un actor stăpân pe picioare inclusiv în zonă.39 

Deşi încă aflat la început de mandat, Joe Biden nu dă semne că ar dori o detensionare prea 

evidentă a relaţiilor cu China, nici că ar face paşi în spate de la a sancţiona China atunci când 

situaţia o cere. În martie 2021, doi oficiali guvernamentali chinezi au fost sancţionaţi de către SUA, 

ca şi de către Uniunea Europeană, Marea Britanie şi Canada, pe fondul abuzurilor şi încălcării 

 
38 EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific, European Union External Action Service, 19 aprilie 2021 - 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/96741/EU%20Strategy%20for%20Cooperation%20in%20the%20Indo-Pacific 
39 Zbigniew Brzezinski, Op. Cit., p.174 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/96741/EU%20Strategy%20for%20Cooperation%20in%20the%20Indo-Pacific
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/96741/EU%20Strategy%20for%20Cooperation%20in%20the%20Indo-Pacific
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drepturilor omului împotriva minorităţii etnice de uiguri din Xinjiang.40 Cu doar câteva zile înainte, 

Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, anunţa sancţionarea de către SUA a 24 de oficiali 

chinezi şi din Hong Kong, sub acuzaţia că acţiunile acestora au condus la limitarea şi încălcarea 

autonomiei Hong Kong, anunţ prin care reitera sprijinul Statelor Unite pentru respectarea 

drepturilor şi libertăţilor pentru cetăţenii din Hong Kong, laolaltă cu  promisiunea de a răspunde 

oridecâteori China nu îşi va respecta obligaţiile asumate cu privire la Hong Kong.41 

Mai mult, luna mai a venit cu noi evoluţii care arată mai degrabă intrarea într-o logică de 

competiţie intensă între China şi SUA. Preşedintele Biden a ordonat recent comunităţii serviciilor 

din SUA să îşi intensifice eforturile pentru a determina dacă virusul COVID19 provine dintr-un 

laborator din China. Aceste suspiciuni nu fac decât să se adune la disputele existente asupra 

politicii Chinei din Marea Chinei de Sud, la cele legate de încălcarea drepturilor omului de către 

China în Xinjiang, la cele privitoare la Taiwan şi Hong Kong sau la discuţiile referitoare la 

tehnologia 5G. Toate acestea au dus, aşa cum o spune şi Kurt Campbell, coodonatorul  pentru Indo-

Pacific din Consiliul Naţional de Securitate al SUA, la sfârşitul perioadei de angajament între SUA 

şi China şi la începutul unei perioade dominate de competiţie.42  

Prinse în ochiul uraganului geopolitic al Asiei de Sud-Est, cele trei state riverane ale 

strâmtorii Malacca, Indonezia, Malaezia și Singapore, sunt exemplele cele mai bune de soft power 

și smart power pe care le oferă regiunea. Poate cu excepția tendințelor expansioniste ale Indoneziei 

și de dilemele reciproce ale acesteia cu Australia, statele din Malacca sunt prinse într-un joc în 

care principalul scop este acela de a-și păstra statalitatea și autonomia neștirbite și îndeosebi de a 

nu cădea în zona de dominație chineză.  

Malaezia și Singapore vin după o perioadă de construcție a f igurilor politice emblematice 

Mahathir bin Mohammed și respectiv Lee Kuan Yew, care au părăsit sau sunt pe cale să părăsească 

scena și care lasă în urmă o moștenire de construcție a celor două state și transformare a lor în 

 
40 U.S. Department of the Treasury, Treasury Sanctions Chinese Government Officials in Connection with Serious 
Human Rights Abuse in Xinjiang, 22 martie 2021 - https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy0070#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,Uyghu

r%20Autonomous%20Region%20(XUAR) 
41 Antony J. Blinken, Hong Kong Autonomy Act Update, U.S. Department of State, 17 martie 2021 - 

https://www.state.gov/hong-kong-autonomy-act-update/ 
42 Peter Martin, Biden`s Asia czar says era of engagement with Xi`s China is over, The Japan Times, 27 mai 2021 - 
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/27/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/biden-china-czar-

engagement/ 

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0070#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,Uyghur%20Autonomous%20Region%20(XUAR)
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0070#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,Uyghur%20Autonomous%20Region%20(XUAR)
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0070#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%93%20Today%2C%20the%20U.S.%20Department,Uyghur%20Autonomous%20Region%20(XUAR)
https://www.state.gov/hong-kong-autonomy-act-update/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/27/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/biden-china-czar-engagement/
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/05/27/asia-pacific/politics-diplomacy-asia-pacific/biden-china-czar-engagement/
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puteri smart și în tigri economici. Pentru ambele state, dilema cea mai grea a fost dintotdeauna 

cum să țină la distanță elementul chinez, inclusiv ca pondere demografică. Dacă în Malaezia, 

islamizarea a provocat un exod al etnicilor chinezi, însă relațiile economice cu China merg din ce  

în ce mai bine, Singapore este o țintă predilectă pentru Beijing, fiind dominat demografic de etnici 

chinezi și fiind o temere în sine pentru China din cauza relației cu Occidentul și mai ales cu Statele 

Unite și din cauza poziției sale, în porțiunea cea mai îngustă a strâmtorii Malacca.43 

Dincolo de rolul decisiv pentru comerţul internaţional, prin poziţia în cea mai îngustă zonă 

a strâmtorii Malacca, Singapore este un soft power prin excelenţă care ştie să investească mult în 

plan militar. Nu doar Quadrilaterul de Securitate cu SUA, India şi Australia şi nici doar cooperarea 

cu Australia în antrenamente militare sunt de menţionat aici. Singapore se numără printre ţările cu 

cele mai mari investiţii în securitate şi apărare ca procent din PIB. Teama de a fi lăsaţi singuri şi 

nevoia de a rămâne antamaţi în iniţiativele bilaterale sau multilaterale sau în exerciţiile militare au 

împins întotdeauna micul tigru asiatic la investiţii militare care să îl ajute să ţină pasul.44 

În strâmtoarea Malacca, geografia dă tonul, la fel cum o face, per ansamblu, întregul şir de 

strâmtori şi canale care leagă, cel puţin în plan energetic, Asia de Sud -Est, Africa, Orientul 

Mijlociu şi Europa. În Asia de Est şi Sud-Est, dintre cele paisprezece state din regiune, 

douăsprezece sunt dependente de petrolul venit din Orientul Mijlociu. Iar Strâmtoarea Malacca 

marchează capătul de linie al accepţiunii conform căreia Oceanul Indian este unul semi-închis, nu 

deschis cum este cazul Pacificului şi Atlanticului, pentru că dependenţa de strâmtori e atât de mare, 

încât Oceanul Indian este blocat la ambele capete de pâlnii uşor de blocat şi imposibil de evitat.45 

Strategia Chinei, cea a SUA, la fel ca și cea a Indiei sau a altor puteri regionale, sunt atât de 

mult orientate pe scara dilemei de securitate încât duc aproape la o anihilare reciprocă  pe hârtie. 

În același timp, tot ele duc și la o complementaritate a intereselor care până acum a fost înțeleasă 

atât ca izvor de punți de cooperare, cât și ca sursă de rivalitate, potențial conflict și anihilare a 

atuurilor celuilalt.  

 
43 Robert D. Kaplan, Răzbunarea Geografiei. Ce ne spune harta despre conflictele viitoare și lupta împotriva 

destinului, Litera, București, 2014, p. 283 
44 Philip Orchard, Singapore Wants Nothing to Do With a New Cold War, Geopolitical Futures, 7 august 2020 - 
https://geopoliticalfutures.com/singapore-wants-nothing-to-do-with-a-new-cold-war/  
45 Ibidem, p. 262 

https://geopoliticalfutures.com/singapore-wants-nothing-to-do-with-a-new-cold-war/
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Strâmtoarea Malacca este exemplul perfect de tablă de șah tocmai pentru că aici China 

forțează tot mai mult avansul aproape de granița estică a strâmtorii prin politica sufocant de 

asertivă în Marea Chinei de Sud. În egală măsură, tot spre granița estică se instalează tot mai mult 

Statele Unite cu a lor cooperare aprofundată și prezență în Vietnam. Interiorul strâmtorii surprinde 

cele trei mici state mari, Singapore, Malaezia și Indonezia, cu primele două îndeosebi remarcabile 

prin inteligența cu care au înțeles să mențină Statele Unite alături fără a le deveni vasale întrucâtva 

și evident că nu vorbesc de sensul propriu al cuvântului. Iar la capătul celelălalt India s-a așezat 

atât de bine în arhipelagurile Nicobar și Andaman, încât poate forța oricând o blocadă pe care o 

poate face nu doar singură, ci și împreună cu SUA și chiar, la nivel multilateral, dacă Quadrilaterul 

de Securitate cu Australia, SUA și Japonia se va activa sau va intra pe o pantă ascendentă a 

articulării unor poziții clare de unitate și a unor scenarii evolutive con turate precis.  

În plus, evoluțiile ultimilor ani au adus două din fostele puteri coloniale europene cu istoric 

în Asia de Sud-Est, Olanda și Franța, în aceeași ecuație cu puterea europeană numărul unu de 

astăzi, Germania. Cele trei conduc o direcție nemaiîntâlnită până acum în context european – aceea 

a unei politici maritime, a unei poziții articulate comune pentru Europa într-o altă regiune a 

globului, Indo-Pacific, în contextul în care Uniunea Europeană recunoaște că vrea mai mult din 

acest punct de vedere și plusează cu o Strategie de Securitate Maritimă care capătă din ce mai mult 

avânt. Și, după cum se vede, nici Marea Britanie nu se lasă mai prejos. Deși e devreme încă, am 

putea discuta de o reluare a ambițiilor globale maritime pentru puteri europene, de această datăc 

combinate. Cu siguranță istoricul colonialismului britanic, francez sau olandez a păstrat un 

oarecare nivel de ambiție în conștiința colectivă europeană, după cum același istoric creează din 

start avantaje culturale, economice, politice și chiar militare pe care cu siguranță puterile europene 

combinate le vor putea exploata. 

Încet, dar sigur, piesele de șah se mută din ce în ce mai clar către Indo -Pacific și Asia de 

Sud-Est, sufocând o tablă de șah deja copleșită. Și unde să se simtă cel mai tare toate aceste mișcări 

dacă nu în zona strâmtorii Malacca, inima de necontestat a comerțului regional și unul din punctele 

care creează în fiecare zi, în toată lumea, emoții egalate doar de nivelul extrem de ridicat al 

importanței Malaccăi pentru comerțul, economia și energia întregii lumi.  
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Statele Unite, China, cele patru puteri europene, Quadrilaterul de Securitate, India, cele trei 

puteri riverane, Vietnam și alte câteva state cu influență regională cum e cazul Thailandei, 

Filipinelor, sau al celor două veșnice probleme chinezești – Hong Kong și Taiwan. Toți acești 

actori se strâng în jurul mesei pe care au așezat-o deja în îngusta și mult prea aglomerata strâmtoare 

care leagă Oceanul Indian de Marea Chinei de Sud și Oceanul Pacific. Iar piesele  par că abia încep 

să se miște.  
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