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Context  

Integrarea eurasiatică este aparent pe val. Pe 3 septembrie, preşedintele Sarkisian a confirmat intenţia 

Armeniei de a se alătura Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan (UV RBK) şi, în perspectivă, de a face 

parte din Uniunea Eurasiatică (UEA). La doar o zi după acest anunţ, primul ministru al Georgiei nu a 

exclus posibilitatea aderării ţării sale la proiectul de integrare economică şi politică iniţiat de Moscova. 

Declaraţia lui Ivanishvili reprezintă o imensă surpriză, deoarece suntem obişnuiţi, din 2003 încoace, cu 

mesajul repetat aproape obsesiv de conducerea Georgiei cu privire la dorinţa fermă de a adera la UE, 

deziderat însă incompatibil cu statut de membru în UEA. Dacă această ajustare de discurs politic va fi 

urmată de paşi în direcţia eurasiatică, UV RBK va ocupa complet teritoriul de la Moscova până la Erevan, 

Tbilisi servind drept punte care actualmente lipseşte. Aşadar, la prima vedere, UV RBK are un viitor 

luminos în Caucazul de Sud.  

Traversând Marea Neagră, în Ucraina, oligarhii cântăresc atent argumentele pro şi contra asocierii 

economice cu UE după şocul provocat de blocarea la vamă, timp de câteva zile, a exporturilor spre 

Rusia, în mijlocul lunii august. Moscova a amenințat că semnarea Acordului de Asociere (AA) Ucraina – 

UE la Vilnius va declanşa inerent o reacţie în lanţ, ducând la revizuirea modului de acces a producătorilor 

din Ucraina la piaţa rusă. Exporturile Ucrainei spre Rusia au atins 12,3 miliarde de Euro în 2012. În 

Moldova elita politică şi opinia publică sunt din nou bulversate din cauza francheței de care a dat dovadă 

reprezentantul special al preşedintelui rus pentru Transnistria, Dmitri Rogozin, ameninţând Moldova că 

ar putea rămâne cu calorifere reci la iarnă. În același timp, în toiul recoltei de legume şi fructe, Rusia a 

refuzat câteva loturi de mere şi prune din Moldova. În piaţa centrală din Chişinău poţi auzi întrebări 

ironice la adresa comercianţilor întrebați de clienți dacă vând prune sau mere ce nu au fost pe placul lui 

Onişenco – şeful Agenţiei Federale Ruse pentru Protecţia Drepturilor Consumatorului 

(Rospotrebnadzor)? Cu puțin noroc şi o presiune economică mai puternică, Rusia speră să saboteze 

apropierea decisivă a Ucrainei de UE. În logica Kremlin-ului, dacă Ucraina pică din ecuaţia europeană, 

Moldova va fi o pradă mai facilă.  

Sintetizând, Rusia ţinteşte spre cei mai avansaţi participanţi ai Parteneriatului Estic (PE) pentru a 

împiedica parafarea/semnarea AA în cadrul summit-ului de la Vilnius (28-29 noiembrie 2013) şi, 

simultan, depune eforturi pentru a forţa accederea lor la UV RBK (ulterior UEA), limitând astfel pe viitor 

orice tentativă de evadare din sfera sa de influenţă. În ciuda succeselor aparente, la o analiză mai 

atentă, integrarea eurasiatică este o iluzie dăunătoare nu doar pentru vecinii Rusiei, dar însăşi pentru 

Rusia, care riscă să repete isprava pescarului din povestea clasică a lui Puşkin „Pescarul şi peştisorul de 

aur”.   
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De ce a cedat Armenia? 

Armenia are o marjă de manevră extrem de mică în raporturile cu Rusia. Gazprom şi RAO UES (United 

Energy Systems of Russia) controlează piaţa energetică a Armeniei. Atunci când această țară a încercat 

să-și diversifice sursele de gaze naturale, Rusia s-a implicat în determinarea diametrului conductei de 

gaze care va conecta ţara cu Iran, reducându-i astfel capacitatea.1 După finalizarea racordării la reţeaua 

iraniană, Gazprom a preluat controlul asupra porțiunii din conductă care trece pe teritoriul armean. În 

planul securităţii, Rusia permite Armeniei să menţină balanţa militară cu Azerbaidjanul prin garanții 

bilaterale (baze militare pe teritoriul Armeniei până în 2046) și multilaterale de securitate (Armenia face 

parte din Organizația Tratatului de Securitate Colectivă) și prin transferuri de armament sub nivelul 

preţului pieţii (prelungind deci status quo-ul favorabil Armeniei în conflictul din Nagorno-Karabah).  

Dată fiind dependența de Rusia, Armenia a căutat în ultimii ani să se apropie de UE, în special după 

războiul ruso-gerorgian. În spiritul principiului complementarității în politica externă, Erevan-ul a mizat 

pe Rusia în plan de securitate militară și energetică, dar s-a orientat tot mai mult în plan economic spre 

UE (asistența bugetară directă, modernizare și comerț). În 2008 Armenia a semnat un memorandum 

pentru desfășurarea misiunii de experți UE pe lângă structurile guvernamentale, care să asiste 

autoritățile centrale în vederea pregătirii pentru negocieri și implementarea AA cu UE (în special 

prevederile referitoare la Zona de Comerț Liber Aprofundat și Cuprinzător - ZCLAC). Spre deosebire de 

Moldova (o misiune similară a fost lansată în 2010), Armenia nu a făcut foarte multă publicitate pe 

seama invitării experților europeni. Armenia promova practic o integrare europeană pe tăcute.   

Deși a început mai târziu pregătirile, Armenia a redus rapid decalajul față de Georgia, astfel că a deschis 

negocieri asupra ZCLAC aproape simultan cu vecinul său din vest în 2012. Potrivit oficialilor europeni, 

Armenia a reprezentat o adevărată surpriză,2 anterior Georgia detașându-se clar față de Armenia și 

Azerbaidjan în procesul de integrare europeană în Caucazul de Sud. Pe măsură ce negocierile cu UE 

avansau, iar vizitele oficialilor armeni la Bruxelles se înmulțeau vizibil, presiunea Rusiei asupra 

Armeniei a crescut exponențial. Prima bătălie s-a dat în aprilie 2012, la o lună după ce Armenia a 

început negocieri cu UE. Un diplomat european la Moscova a mărturisit că s-a purtat un duel diplomatic 

acerb cu ocazia redactării declarației ruso-armene dedicate împlinirii a 20 de ani de la stabilirea relațiilor 

diplomatice. În timp ce Rusia a reușit să introducă în text ”interesul Armeniei de a participa în procese 

de integrare în aria Eurasiatică”, Armenia s-a eschivat de la o formulă mai precisă, cum ar fi ”Armenia se 

va alătura” sau ”Armenia va face parte din UV RBK”.3 

Mai expliciți au fost însă șefii celor două camere ale legislativului rus Serghei Narâșkin și Valentina 

Matvienko, invitând în vara anului 2012 Armenia să se alăture UV RBK. Pentru a ”stimula” Armenia în 

această direcție, Rusia a decis să ajusteze în trei etape prețul la gazele livrate Armeniei, de la 180 USD pe 

1000 m/c în 2012 la 374 USD 1000m/c în 2013, insistând că regularizarea prețului trebuie să continue 

                                                           
1 Interviu cu un expert, Erevan, iunie 2011. 
2 Interviu cu un oficial UE, Bruxelles, iunie 2013. 
3 Interviu cu un diplomat UE, Moscova, aprilie 2012. 
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până la a atinge 60% față de 2012. În iunie 2013, Rusia a dat undă verde pentru executarea contractelor 

de livrare a armamentului către Azerbaidjan (în valoare de un miliard USD) semnate de 

Rosoboronexport încă în 2011 și 2012, iar în august o delegație impunătoare în frunte cu președintele 

Putin a vizitat Baku. Azerbaidjan, care este profund nemulțumit de statu-quo în conflictul din Nagorno-

Karabah, nu a ratat șansa de a face jocul Rusiei demonstrând Armeniei riscurile status-quo-ului în zona 

de conflict. Încolțită, Armenia a oferit Rusiei 20% din acțiuni pe care le mai deținea la ArmRusGazProm 

pentru a subvenționa cu 30% prețul la gaze către consumatori casnici și a declarat intenția de a se 

alătura UV RBK, deși încheiase cu succes în iulie 2013 negocierile cu UE asupra AA.  

  

 

 

 

 Șansele ca Armenia să parafeze AA la Vilnius sunt aproape de zero. Dar acest lucru nu înseamnă 

că aderarea la UV RBK va fi extrem de rapidă. De pildă, Kârgâzstan - ”chemat” încă din 2011 de Rusia în 

UV RBK - este încă în faza de examinare și aprobare a foii de parcurs în vederea aderării. Primul-ministru 

kârgâz a dat recent de înțeles că țara sa nu se grăbește să adere la UV RBK, deoarece acest pas impune 

mai multă chibzuință. Tactici similare de translare lentă a promisiunii în realitate pot fi folosite și de 

diplomația armeană, călită timp de două decenii în negocieri dure pe marginea conflictului din Nagorno-

Karabah. În plus trebuie de remarcat că în spațiul post-sovietic acordurile, în special cele semnate într-o 

conjunctură specială, deseori nu sunt respectate parțial sau în totalitate (un fel de ”Pacta non 

servanda”). De exemplu, deși a ratificat în 2004 acordul cu privire la crearea Spațiului Economic Comun 

între Rusia, Belarus, Kazahstan și Ucraina, ultima nu a implementat prevederile înțelegerii, optând 

pentru vectorul european Un alt caz care scoate în evidență prăpastia dintre acord scris și realitate pe 

teren reprezintă Uniunea Statală Rusia-Belarus (1999), Moscova și Belarus purtând cu regularitate 

războaie comerciale care nu țin cont de înțelegerile scrise. Finalmente, președintele Sarkisian a declarat 

că Armenia nu va sista cooperarea cu UE. Se pare că Armenia încearcă să lasă ușa întredeschisă spre UE, 

anticipând că integrarea economică bazată pe teamă și șantaj nu poate să dăinuie mult.            

 

 

 

 

 

 

 

Se pare că Armenia încearcă să lasă ușa întredeschisă 

spre UE, anticipând că integrarea economică bazată 

pe teamă și șantaj nu poate să dăinuie mult.            
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Fruntaşii Parteneriatului Estic – ”greu de ucis”  

Georgia 

În Georgia situația politică nu este certă. Alegerile prezidențiale care se vor desfășura cu o lună înainte 

de summit-ul de la Vilnius și intenția lui Ivanishvili de a demisiona după scrutin din funcția de prim-

ministru (dacă va avea loc) cel mai probabil vor duce la reașezări pe eșichierul politic. Reformatarea 

alianței de guvernare ”Visul Georgian” este posibilă. Importanța alegerilor este greu de subestimat. 

Primii doi președinți ai Georgiei (Zviad Gamsahurdia și Eduard Șevardnadze) au fost deposedați violent 

sau forțați să plece în urma protestelor de stradă. Așadar Georgia este în fața unei noi tentative de a 

asigura succesiunea în mod pașnic și democratic după cele două mandate consecutive a lui Mihail 

Saakashvili. Nu este exclus ca alegerile să aducă în fotoliu de președinte reprezentantul opoziției. Atunci 

clasa politică georgiană va fi forțată ca în loc de un an (cât a durat tandemul Saakashvili-Ivanishvili) să 

accepte cel puțin trei ani de coabitare, care se poate dovedi foarte turbulentă.  

 

 

 

 

 

Însă indiferent de persoana președintelui, cererea pentru integrarea europeană în Georgia este 

impunătoare. Printre țările Parteneriatului Estic Georgia este țara cu cel mai înalt nivel de sprijin popular 

pentru aderarea la UE (sondaj de opinie NDI din iunie 2013 - 79% pentru aderare la UE) și cea mai critică 

opinie vizavi de Rusia (același sondaj – 37% consideră Rusia amenințare reală pentru Georgia, în timp ce 

34% consideră că Rusia este o amenințare, dar una prea exagerată). De asemenea, integrarea în UE se 

bucură de sprijin politic substanțial, fapt reflectat în rezoluția bipartizană cu privire la politica externă, 

adoptată de parlamentul Georgiei în martie 2013. Documentul interzice autorităților de a intra în alianțe 

politice, militare sau economice cu statele care au recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud 

(citește Rusia) și reafirmă primordialitatea integrării europene. Parafarea și semnarea AA cu UE se 

bucură în Georgia de consens social larg. Tocmai acest sprijin masiv și modelul economic georgian hiper-

liberal, uneori prea liberal pentru gustul UE (pentru Rusia cu atât mai mult), fac scenariul inversării 

vectorului european puțin probabil. Deși ridică multe semne de întrebare, declarația lui Ivanashvili se 

înscrie în politica de normalizare a relațiilor cu Rusia lansată în 2012. Doar că ultima tentativă de a 

ademeni Rusia este foarte imprudentă, deoarece trece dincolo de linia roșie în relația cu Moscova 

unanim acceptată la Tbilisi și angajează Georgia într-un joc periculos.   

 

Documentul interzice autorităților de a intra în alianțe 
politice, militare sau economice cu statele care au 
recunoscut independența Abhaziei și Osetiei de Sud 
(citește Rusia) și reafirmă primordialitatea integrării 
europene 
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Ucraina 

În Ucraina blocajele la vama rusă de la mijlocul lunii august au avut efecte diametral opuse celor 

intenționate de Moscova Rinat Ahmetov, oligarhul din regiunea de Est a Ucrainei (considerată 

tradițional conservatoare și filorusă), a dat un mesaj de coagulare a forțelor politice și economice din 

Ucraina. Ferindu-se să califice evenimentele din august un ”război comercial”, el a exprimat convingerea 

că ”această experiență va face Ucraina mai puternică”.4 Conducerea Ucrainei a evitat un război verbal cu 

Rusia deşi nu a rezistat tentaţiei de a tachina Moscova pe marginea flotei militare de la Marea Neagră 

staţionate în Crimeea. Se pare că Ucraina a cerut Rusiei să facă rost de aprobare sau să evacueze în caz 

contrar nave hidrografice care fac parte din efectivul flotei militare ruse din Crimeea. În acelaşi timp, 

Ucraina a continuat să reducă gradual importurile de gaze din Rusia. După ce a semnat şi a început 

importuri de gaze din Germania via Polonia şi Ungaria la un preţ mai avantajos, ministrul Energiei Eduard 

Stravytsky a anunţat continuarea negocierilor cu Slovacia şi România în vederea încheierii unor acorduri 

similare de tranzit, care ar mări capacitatea de import a gazelor din Europa (fie din Germania, fie de pe 

piaţa spot de gaze).  

 

 

 

 

Prietenii Rusiei de la Kiev, printre care se numără Victor Medvedchuk fostul şef al administraţiei 

prezidenţiale în al doilea mandat a lui Kuchma (Vladimir Putin este naşul de botez al copilului său), au 

publicat o serie de analize din care reiese că unele prevederi din AA cu UE ar fi anti-constituţionale. 

Aceste idei au găsit simpatizanţi în rândurile deputaţilor din Partidului Regiunilor aflat la putere. Însă la 

începutul lunii septembrie, preşedintele Yanukovych a participat la o întâlnire a fracţiunii Partidului 

Regiunilor la finalul căreia a fost anunţat că deputaţii vor vota unanim legile necesare conformării 

condiţiilor stabilite de UE pentru a semna AA (concluziile Consiliului European din 10 decembrie 2012).  

A doua zi Verhovna Rada a reluat procesul de legiferare în vederea ajustării legislaţiei la standardele 

europene. Printre cele 11 legi, codul electoral şi legea cu privire la procuratură (ultima a primit pe 7 

septembrie aviz pozitiv de la Comisia de la Veneția) sunt acte normative esenţiale pentru parcursul 

european al Ucrainei. Aşadar Rusia a reuşit să unească temporar puterea şi opoziţia în Verhovna Rada 

într-un efort concentrat, lucrul pe care nu au reuşit să-l realizeze până recent înalţi oficiali UE.   

 

 

                                                           
4 Rinat Akhmetov, Interviu, Day, 2 septembrie 2013, http://www.day.kiev.ua/en/article/economy/rinat-akhmetov-we-all-must-be-together-
business-government-and-society 

Rusia a reuşit să unească temporar puterea şi opoziţia 

în Verhovna Rada într-un efort concentrat, lucru pe 

care nu au reuşit să-l realizeze până recent înalţi oficiali 

UE.   

http://www.day.kiev.ua/en/article/economy/rinat-akhmetov-we-all-must-be-together-business-government-and-society
http://www.day.kiev.ua/en/article/economy/rinat-akhmetov-we-all-must-be-together-business-government-and-society
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Moldova 

Deşi se prefigura o vară caldă în Transnistria, semnale de alarmă transmise de Moldova şi „patrularea” 

Chişinău-lui de oficiali europeni şi din state membre UE a redus temporar pofta Rusiei de a escalada 

conflictul şi a pus în defensivă regimul de la Tiraspol. Într-un gest fără precedent, liderul de la Tiraspol a 

oferit un interviu amplu postului de la Chişinău TV7. Tot atunci Şevciuk a devenit mai maleabil în 

legătură cu organizarea unei întâlniri cu primul ministru al Moldovei. Un diplomat UE comentând cele 

întâmplate în vară spune: „Mesajul nostru a fost că Rusia nu poate să facă orice vrea şi acest mesaj a 

fost înţeles.”5 Motivul recepţionării mesajului este foarte pragmatic: „Rusia nu vrea să fie percepută ca 

principalul vinovat pentru încetinirea sau suspendarea negocierilor. Ea ar vrea să creeze un context în 

care să poată acuză Moldova pentru tensiuni din zona de conflict” explică un diplomat.6 În această vară 

Vladimir Putin aparent a anulat pe ultima sută de metri o întâlnire cu Evgheni Șevciuk la Soci unde 

obișnuiește să găzduiască pe liderii regiunilor separatiste din spațiul post-sovietic.7 Trebuie remarcat că 

şi Ucraina, în calitate de stat care deţine preşedinţia OSCE, a contribuit la calmarea situaţiei, fiind 

interesată de o întâlnire Leancă - Şevciuk pentru a demonstra o realizare a mandatului, chiar modestă.  

Deşi tirul de ameninţări lansat de Dmitri Rogozin la Chişinău şi ulterior la Tiraspol, a stârnit reacţii 

emoţionale, clasa politică în general s-a pronunţat pentru menţinerea cursului european. Reclamaţiile 

şefului Rospotrebnadzor cu privire la calitatea producţiei din Moldova au fost primite cu disponibilitatea 

calmă de a le examina şi redresa defecte dacă sunt constatate. Între timp, Moldova a continuat 

proiectele de racordare la infrastructura energetică (lansarea construcţiei conductei Iaşi-Ungheni) şi de 

transport europeană (finalizarea legăturii pe cale ferată pe ecartamentul european Giurgiuleşti-Galaţi 

preconizată până la finele anului 2013), ceea ce va scădea în viitor capacitatea Rusiei de a cauza 

prejudicii economiei şi populaţiei ţării. Parafrazând faimoasa lozincă sovietică din perioada celui de al II-

lea Război Mondial, Moldova se pare că face „totul pentru frontul european, totul pentru victorie la 

Vilnius”. Însă fără îndoială până la summit-ul PE, Rusia va exercita mai mare presiune pe Moldova. Date 

fiind declarațiile șefului Rospotrebnadzor în legătură cu calitatea producției vinicole din Moldova, un 

embargou parțial sau total în această toamnă este inevitabil. De asemenea, nu pot fi excluse din acest 

scenariu expulzări ocazionale bine mediatizate ale cetățenilor moldoveni aflați la muncă în Rusia. Însă 

parcursul european al Moldovei pe lângă factorul extern este periclitat de derapaje interne. Ultimele 

evoluții în sectorul bancar (Moldova-Agroindbank și Banca de Economii) și cel de transporturi (aeropotul 

Chișinău) au vulnerabilizat Moldova intern și pe plan extern.        

 

 

 

                                                           
5 Interviu cu un diplomat UE, august 2013. 
6 Interviu cu un diplomat, Chișinău, august 2013. 
7 Interviu cu un reporter rus, august 2013. 
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Iluzii dăunătoare 

Analiza de mai sus demonstrează cu precădere capacitatea limitată a elitei politice ruse de a învăţa 

lecţiile istoriei recente.  

Prima lecţie: când teama dispare, iar economia stagnează structura politică artificială se prăbuşeşte.  

A doua lecţie: trebuie totuși ținut cont de deciziile statelor mici, iar punctul de vedere trebuie impus prin 

persuasiune şi atractivitate, nu prin măsuri de forță. Însă dezintegrarea Uniunii Sovietice dar şi valurile 

succesive de extindere a UE şi NATO în Europa Centrală şi de Est sunt în continuare interpretate de 

Kremlin prin prisma jocului cu suma nulă.     

Din start integrarea eurasiatică relevă numeroase contradicţii şi slăbiciuni care fac din UV RBK/EUA un 

proiect iluzoriu.  

În primul rând, proiectul este extrem de personalizat, iar instituţii supranaţionale (Comisia Economică 

Eurasiatică) nu se bucură de autonomia şi competenţele Comisiei Europene. Forţa de atracţie a 

proiectului este preşedintele Putin, un politician uzat de cei 13 ani la putere, vlăguit de energie și vizibil 

îmbătrânit. Vladimir Putin a trecut de vârful carierei sale politice şi a demonstrat după preluarea 

mandatului de președinte în 2012 că este incapabil să se reinventeze. Dispariţia sau chiar slăbirea 

poziţiilor sale pe plan intern va ridica un semn mare de întrebare cu privire la supravieţuirea UV RBK (sau 

crearea EUA).  

În al doilea rând, colegii de uniune, preşedintele Kazahstan-ului Nazarbaev preocupat la cei 73 de ani de 

identificarea succesorului şi imprevizibilul preşedinte al Belarus-ului Lukashenka, nu sunt actori care 

inspiră multă credibilitatea acestui proiect. Natură autoritară a regimurilor politice în Kazahstan şi 

Belarus nu exclude renunţarea sau sabotarea integrării eurasiatice dacă cei doi lideri vor percepe că 

Rusia devine prea periculoasă pentru puterea lor în interiorul ţării.   

În al treilea rând, oferta Rusiei este una limitată, înşelătoare şi are termen de valabilitate scurt. De pildă, 

preţul redus la gaze naturale. Rusia urmează să ridice preţurile interne la gaze, scumpind automat gazele 

pentru ţările membre UV RKB care au promisiunea că primesc gaze la preţul intern din Rusia. Deseori, 

după ce preia controlul asupra infrastructurii energetice Rusia creşte preţul la gaze indiferent de 

promisiuni iniţiale (ex. Armenia). Există exemple când Rusia, deşi oferă o reducere la gaze în schimbul 

păstrării prezenţei militare, ţara achită un preţ la gaze peste media europeană (vezi Ucraina). Oferta 

Rusiei de a păstra deschisă piaţa muncii pentru membrii UV RKB vine în contradicţie cu un curent tot mai 

pronunţat anti-imigraţionist în Rusia, în special la adresa cetăţenilor din Caucazul de Sud şi Asia Centrală. 

În acelaşi timp, închiderea pieţii muncii pentru state post-sovietice care nu se alătură UEA, riscă, pe 

fundalul declinului demografic din ultimele două decenii, să accentueze criza forţei de muncă în unele 

sectoare economice din Rusia. Dar efectele pot fi vizibile din prima zi pe străzile Moscovei. Un expert rus 



 

 

8 

a mărturisit că după o razie în cartierul lui împotriva imigranţilor din Asia Centrală, străzile nu au fost 

curăţate de zile bune.8  

În al patrulea rând, oferta Rusiei este suplimentată de constrângeri, ameninţări şi şantaj economic. Rusia 

insuflă teamă, care nu poate fi un fundament solid pentru un proiect regional de cooperare economică. 

 

 

 

 

 În consecinţă puterea blândă (soft power) a Rusiei, în care Moscova a investit în ultimul deceniu şi ar 

trebuie să fie o componentă importantă în spatele proceselor de integrare, are de suferit. Aşadar, este 

evident că imaginea proastă a Rusiei în lume, reliefată în ultimul sondaj global a PEW (Global Attitudes 

2013), are cu totul alte cauze decât cele invocate de către diplomaţi ruşi - tendenţiozitate faţă de Rusia 

şi eșecul Rusiei de a explica clar poziția sa pe un dosar sau altul. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de 

Research and Branding Group, numărul ucrainenilor care consideră Rusia un stat prieten a scăzut de la 

24% în aprilie la 16% în august 2013. În Moldova, Dmitri Rogozin a creat teren neprielnic pentru 

proiecţia forţei blânde de către Patriarhul Rusiei Kiril, care a vizitat Chişinău la scurt timp. Contrastul 

între mesajul cu privire la unitate spirituală şi solidaritate ortodoxă şi ameninţările lui Rogozin crează 

disonanţă cognitivă puternică în rândurile populaţiei. Blocarea produselor din Ucraina la vama rusă şi 

discurs agresiv a lui Rogozin au slăbit poziţiile exponenţilor integrării eurasiatice din Moldova şi Ucraina. 

De exemplu, în Partidul Comunist din Republica Moldova (PCRM) nu toți simpatizează cu ideea aderării 

la UV RBK.9 Asertivitatea agresivă a lui Rogozin nu va contribui la coalizarea forțelor eurasiatice în 

interiorul PCRM. După măsuri punitive împotriva Ucrainei trebuie să fii tare inventiv să poţi argumenta 

convingător în spaţiul public pentru aderarea la UV RBK sau eventual la UEA.     

Cele afirmate scot în evidenţă principala contradicţie a integrării eurasiatice. Rusia încearcă să 

construiască un proiect regional post-modern cu mijloace moderne. Dar Rusia - cu deficit imens la 

capitolul statul de drept şi cu instituții politice și economice șubrede  - este incapabilă să genereze un 

proiect post-modern economic la nivel regional. Pe plan internaţional, Rusia militează pentru 

neimplicarea în afaceri interne (exceptând cazuri când interesele Rusiei impun aşa ceva) şi reclamă prin 

vocea preşedintelui Curţii Constituţionale Valeri Zorkin limitarea suveranităţii sale judiciare de către 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Astfel, este greu de imaginat ca Rusia lui Putin va transfera 

real o parte din suveranitate spre instituţii comunitare UEA sau va crea mecanisme funcţionale de 

arbitraj în cadrul EUA cărora se va conforma în caz de conflict comercial, de exemplu cu Belarus.  

Marşul eurasiatic al Moscovei este nociv pentru vecinii Rusiei. Alinierea la tariful vamal unic al UV RBK a 

redus din competitivitate Kazahstan-ului (costul de a face afaceri a crescut) şi a împins sus preţurile de 

                                                           
8 Interviu cu un expert, Moscova, aprilie 2012. 
9 Interviu cu un politician PCRM. 
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consum. Un pas similar în cazul Armeniei va diminua intensitatea schimburilor comerciale a Erevan-ului 

cu principalul său partener comercial - UE. Subvenţionarea industriei Belarus-ului prin preţul la gaze sub 

nivelul pieţii menţine în viaţă o economie de altfel neperformantă. Promovarea UEA nu aduce mai multă 

securitate. În Ucraina şi Moldova contribuie la polarizarea societăţii şi încurajează tensiuni inter-etnice. 

De asemenea, instrumentalizarea conflictelor înghețate din Nagorno-Karabah şi Transnistria pentru a 

convinge Armenia şi Moldova de atractivitatea UEA împiedică identificarea unor soluţii sau 

implementarea măsurilor de sporire a încrederii între părţi. Eventuala restricţionare a accesului la piaţa 

muncii sau expulzare în masă a muncitorilor riscă să accentueze tensiuni sociale în state post-sovietice, 

care depind în mare măsură de remitenţe din Rusia. Aşadar, aceste exemple demonstrează că Rusia este 

o superputere regională destructivă. Dar putere în relaţii internaţionale înseamnă nu doar capacitatea 

de a obstrucţiona voinţa altor state ci şi a genera o agendă pozitivă, propune şi implementa soluţii. 

Privită astfel, Rusia este o putere unidimensională, care excelează la capitolul obstrucţie şi este 

repetentă la cel de construcţie.   

Însă proiectul eurasiatic este dăunător şi pentru Rusia. De pildă restricţionarea accesului la piaţa muncii 

din Rusia, poate destabiliza state din vecinătatea Caucazului de Nord, regiunea declarată de oficiali ruşi 

una din principalele probleme de securitatea naţională. Dar probabil cel mai păgubos efect ai iluziilor 

eurasiatice este prelungirea captivităţii autoritare a Rusiei. Preşedintele Putin reproduce metoda de 

control a elitelor corupte din Rusia în relaţiile cu state din periferia sa. În 2013 Duma de Stat a adoptat 

legea care interzice funcţionarilor de rang înalt să deţină conturi bancare şi acţiuni în societăţile 

comerciale din afară țării. În spatele planului, supranumit de experți „naţionalizarea elitelor”, stă logica 

şantajabilităţii, adică se permite acumularea licită (și probabil ilicită) a averii, dar nu şi transferul acesteia 

în afara ţării deoarece te face independent faţă de regimul politic coercitiv. Conservarea regimului 

autoritar în Rusia are impact direct asupra economiei, prin inhibarea dezvoltării instituţiilor economice 

inclusive şi consolidarea elitei care se hrănește din exploatarea resurselor naturale, ambii fiind factori 

esențiali care  explică de ce eșuează națiunile.10 

Integrarea eurasiatică este un drog menit să demonstreze potenţa regimul în interiorul ţării şi să 

întreţină iluzii imperiale în vecinătatea imediată.  

 

Utilizarea brutală a şantajului pentru a limita spaţiul de manevră îndepărtează până şi cele mai 

binedispuse faţă de Rusia state post-sovietice. Să ne amintim că preşedintele Yanukovych a fost 

considerat un politican pro-rus imediat după alegeri prezidențiale din 2010. Clasa de mijloc din Rusia 

care a stat în spatele protestelor anti-guvernamentale din 2011-2012 se trezeşte gradual la realitate. 

Atât în interiorul ţării cât şi în spaţiul post-sovietic se formează o masă critică anti-eurasiatică. Dintre 

cele cinci identități contradictorii atribuite lui Putin într-un studiu recent (etatist, supraviețuitor, omul 

pieții libere, ofițer operativ și outsider),11 cea de supraviețuitor a ieșit pregnant în evidență după 

preluarea mandatului prezidențial în 2012. Încercarea de a supraviețui politic prin cârpirea sistemul 

centralizat, tot mai lent, opac și din ce în ce mai nefuncțional condamnă Rusia la o lungă şi dureroasă 

dezintoxicare de efecte nocive ale proiectului eurasiatic. 

                                                           
10 Daron Acemoglu, James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Publishers, New York, 2012.  
11 Fiona Hill, Clifford G. Gaddy, Mr. Putin: Operative in the Kremlin, Brookings Institution Press, Washington, D.C., 2013. 
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