
  

 

 

- 1 - Buletin Săptămânal, Nr. 56, din 25.09.2011 

64, Sciusev str. MD-2012, Chisinau, Republic of Moldova, Tel: +373 22 22 44 30, Fax: +373 22 21 09 86 
Website: www.ape.md  E-mail: office@ape.md 

Buletin Săptămânal, Nr. 56, din 25.09.2011 

Sinteze şi Dezbateri de Politică Externă 

Interviu cu Thomas Gomart privind Politica Externă a Federaţiei Ruse şi 
Implica ţiile sale asupra R. Moldova 

 
*Transcriptul emisiunii radiofonice, din 25 septembrie 2011, realizată de Asociaţia pentru Politică 
Externă (APE) în colaborare cu Agenţia de ştiri şi analize Imedia şi cu asistenţa Fundaţiei germane 
Friedrich Ebert Stiftung (FES). Emisiunea este difuzată la Radioul Vocea Basarabiei în fiecare 
duminică.  
 
Principalele teme ale emisiunii: 

1. Relaţiile dintre Rusia şi Occident, Rusia şi NATO 
2. Implicaţiile scutului anti rachetă American asupra relaţiilor dintre Rusia şi SUA, Rusia şi NATO 
3. Rorul Ucrainei in sistemul de securitate regională în Europa de Est 
4. Percepţia Occidentului faţă de R. Moldova şi perspectivele R. Moldova de a obţine o perspectivă 

clară de integrare europeană din partea UE 
 
Corneliu RUSNAC, moderator IMEDIA: Buna ziua stimaţi ascultători! Sunt Corneliu Rusnac şi vă 
salut la o nouă emisiune de Sinteze şi Dezbateri pe teme de Politică Externă realizată cu suportul 
Asociaţiei pentru Politică Externă şi finanţat de Fundaţia Germană Friedrich Ebert.  
 
În emisiunea de astăzi vreau să vă prezint o discuţie cu directorul Centrului Rusia al Institutului Francez 
de Relaţii Internaţionale dl. Thomas Gomart. Dl Gomart este un bun cunoscător al spaţiului ex-sovietic şi 
autor al mai multor studii şi cărţi despre Rusia. El a fost invitat la Chişinău de către Asociaţia pentru 
Politică Externă în cadrul unui proiect cu genericul: Experienţa regională în procesul de construcţie a 
unor relaţii durabile cu Federaţia Rusă, finanţat de Black Sea Trust. Primul lucru pe care l-am întrebat pe 
domnia sa este cum vede Rusia în prezent, este oare Rusia un partener credibil pentru Occident ţinând 
cont de o oarecare apropiere în ultimul timp între Paris şi Moscova, Varşovia şi Moscova. 
 

1. Relaţiile dintre Rusia şi Occident, Rusia şi NATO 
 
Thomas GOMART, Director of the Russia/NIS Center: Indeed, these are two good examples of 
improvement of bilateral relations between Russia and some EU member states, but more broadly I think 
there is a deep evolution of the relations between EU and Russia. In fact, we are in a situation when there 
is an increasing evolution in terms of commercial relations between both sides and at the same time there 
are still some negotiations going on in order to find out some new legal agreements for these exchanges. 
So, definitely there is some positive evolution and still a lot should be done to improve the relation 
between EU and Russia.  
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Traducere în Română: Într-adevăr, acestea sunt două exemple bune care denotă îmbunătăţirea relaţiilor 
bilaterale dintre Rusia şi unele state membre ale UE, dar consider că există şi o aprofundare a relaţiilor 
dintre Rusia şi UE în general. De fapt, asistăm la o evoluţie a relaţiilor comerciale între ambele părţi deşi 
încă se poartă negocieri pentru a găsi un cadru legal pentru aceste colaborări. În mod cert este vorba 
despre o evoluţie pozitivă, totuşi sunt încă multe lucruri de realizat pentru pentru a îmbunătăţi relaţiile 
dintre UE şi Rusia.      
 
Corneliu RUSNAC: Dar cum poate fi calificată astăzi relaţia dintre Federaţia Rusă şi NATO? 
 
Thomas GOMART: I think that the culminating point between NATO and Russia was reached in the 
Lisbon Summit last autumn in 2010. Definitely there was an improvement after the war in Georgia in 
2008 when the relation between NATO and Russia was very difficult. Having said that, I think it is 
important to underline the evolution of NATO itself because in fact NATO is more and more involved in 
operations outside its initial area of competences, mainly in Afghanistan of course, but also recently in 
Libya. So, the issue is, from my point of view, the evolution of NATO and reaction of Russia and also 
the fact that for some NATO member states which joined NATO, the main reason for having joined 
NATO was to be protected against Russia (for instance Baltic states or to some extent Poland). 
 
Traducere în Română: Consider că punctul culminant al relaţiilor dintre NATO şi Rusia a fost atins în 
toamna anului 2010 la Summit-ul de la Lisabona. In mod cert poate fi considerată o îmbunătăţire a 
relaţiilor după războiul din Georgia din 2008 când relaţiile dintre NATO şi Rusia erau într-o situaţie 
critică. Cred că este important să acordăm atenţie şi evoluţiei NATO ca organizaţie, deoarece NATO din 
ce în ce mai des se implică în operaţiuni în afara ariei sale iniţiale de competenţă, în mare parte în 
Afganistan şi recent în Libia. Astfel, întrebarea, din punctul meu de vedere, ar fi în ce constă evoluţia 
NATO şi care este reacţia Rusiei precum şi cum rămâne cu statele care au aderat la NATO având drept 
motiv fundamental dorinţa de a fi protejate de Rusia, de exemplu statele Baltice şi într-o oarecare măsură 
Polonia.  
 
Corneliu RUSNAC: Care este în present rolul NATO în arhitectura securităţii europene? 
 
Thomas GOMART:  The role of NATO is clearly pivotal and having said that, we should underline 
grouping within NATO on two main topics. The first one is threat perception and the second one is 
nuclear weapon. For instance on the first point have a look on the evolution of Turkey regarding Iran or 
even regarding Libya and on the other point have a look on the first group of countries having the nuclear 
weapon the USA, the UK, France and other group countries which no more want to have nuclear weapon 
on their soil and mainly Germany, Belgium, The Netherlands, Luxembourg.  
 
Traducere în Română: Cu certitudine rolul NATO trebuie considerat fundamental şi luând în 
considerare acest fapt trebuie să scoatem în evidenţă grupările create în cadrul NATO în baza a două 
subiecte. Primul subiect este percepţia ameninţării, iar al doilea arma nucleară. De exemplu, în ceia ce 
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priveşte primul subiect observaţi evoluţia viziunii Turciei referitor la Iran sau chiar Libia, iar privind al 
doilea subiect analizaţi primul grup de ţări care au armă nucleară SUA, Marea Britanie şi Franţa şi un al 
doilea grup de ţări ce nu mai doresc să deţină pe teritoriul său armă nucleară Germania, Belgia, Olanda şi 
Luxemburg.  
 
Corneliu RUSNAC: Scutul American antirachetă, ce efecte ar putea avea acest scut asupra relaţiilor 
Moscovei cu SUA, cu NATO, cu Occidentul în general ţinând cont şi de semnarea recent a Acordului 
privind amlasarea unuia dintre elementele acestui scut pe teritoriul României? 
 

2. Implicaţiile scutului anti rachetă American asupra relaţiilor dintre Rusia şi SUA, Rusia şi NATO 
 
Thomas GOMART: I think that is a big issue for sure for the next few years between NATO and 
Russia. I think it is important to remind that the nuclear credibility is the main card of Russia in terms of 
security policy, so there are two options: the first one would be an option in which Russia is very 
narrowly associated to this anti missile system and it is the best mean to anchor Russia to the West and to 
some extent to anchor the West to Russia and the other option is in fact an increasing tension between 
NATO and the Russian military on this topic and a new topic for tensions coming from the Cold War and 
I think that at the time being the debate is still open. In Russia like in NATO, there are different schools 
of thought on this very tricky debate. 
 
Traducere în Română: Consider că acesta va fi un subiect important în următorii câţiva ani în discuţiile 
dintre NATO şi Rusia. Trebuie de reamintit faptul că credibilitatea nucleară este principalul as al Rusiei 
când vine vorba de politici de securitate, de aceia sunt 2 opţiuni: prima opţiune ţine de asocierea foarte 
restrânsă a Rusiei cu sistemul antirachetă şi aceasta este cea mai bună posibilitate de a lega Rusia de 
Occident şi într-o oarecare măsură Occidentul de Rusia, şi a doua opţiune ar fi creşterea tensiunii între 
NATO şi forţele militare ruseşti în baza neînţelegerilor de pe timpul Războilui Rece, neînţelegeri ce încă 
reprezintă subiecte aprinse de discuţii. În Rusia, la fel ca şi în NATO, sunt diferite şcoli de gândire care 
pun în discuţie aceste subiecte sensibile.  
 
Corneliu RUSNAC: Comitetul comun pentru probleme de securitate în Europa este o iniţiativă mai 
veche a Rusiei care se dorea a fi la un moment dat un fel de alternativă pentru NATO pe continent. De ce 
depinde realizarea acestei iniţiative a Rusiei şi în ce condiţii o astfel de structură ar putea deveni 
realitate? 
 
Thomas GOMART: The Medvedev initiative was launched in Berlin, in June 2008 just before the war 
in Georgia. Some European countries did consider very important to respond and to take this initiative 
seriously, especially Germany and France. The problem is that this initiative is a sort of declaration, but 
in pure pragmatical terms it remained quite unclear. Part of the problem was in which framework we 
should deal with this initiative, is it in the NATO / Russia framework or, is it in the OSCE framework. In 
fact, it was OSCE oriented and there were attempts during the Kazak presidency to make a step with the 
last OSCE Summit in Astana and to be honest there were no real results. The Kazak Presidency was quite 
disappointing from this point of view. It seems that this was the biggest initiative of Medvedev in terms 
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of foreign policy and I don’t expect anything new before the Russian President is elected and before the 
next US President is elected. For these matters, for strategic things clearly the relation between 
Washington and Moscow continues to have a dramatic impact and I think that the so called reset 
approach was to some extent one of the main result of Obama’s foreign policy and also a result of 
Medvedev’s foreign policy. I don’t expect some progress now before the elections in both countries.  
 
Traducere în Română: Iniţiativa lui Medvedev a fost lansată la Berlin în iunie 2008 chiar înainte de 
războiul în Georgia. Unele state europene au considerat foarte important să răspundă şi să ia această 
iniţiativă în serios, în special Germania şi Franţa. Problema este că această iniţiativă este mai mult 
declarativă, iar din punct de vedere pragratic ea rămâne a fi neclară. O parte a problemei a constat în 
alegerea cadrului de desfăşurare a acestei iniţiative (este aceasta o iniţiativă în aria de competenţă a 
NATO, sau a OSCE). De fapt, aceasta se încadra mai mult în formatul OSCE, iar în timpul preşedenţiei 
Kazace s-a încercat întreprinderea unor paşi la Summitul OSCE de la Astana şi să fiu sincer nu s-a văzut 
nici un rezultat real. Preşedenţia Kazacă a avut o prestaţie dezamăgitoare din punctul meu de vedere. Se 
pare că aceasta a fost cea mai serioasă iniţiativă a lui Medvedev în domeniul politicii externe şi nu mă 
aştept la nimic nou până când nu se va alege următorul Preşedinte al Rusiei şi al SUA. Relaţiile dintre 
Washington şi Moscova au un impact dramatic asupra politicilor strategice şi consider că aşa-zisa 
resetare a relaţiilor dintre cele două state este într-o oarecare măsură un element al politicii externe a lui 
Obama şi un rezultat al politicii externe a lui Medvedev. Nu cred că vor fi schimbări până la alegeri în 
ambele state.   
 

3. Rorul Ucrainei in sistemul de securitate regională în Europa de Est 
 
Corneliu RUSNAC: Ucraina, care este rolul acestei ţări în sistemul de securitate regională în Europa de 
Est? 
 
Thomas GOMART: The question according to me is to know whether Ukraine will be a producer of 
security or a consumer of security in the next decade. It seems to me that the NATO accession is 
something highly debated within the Ukrainian establishment and Ukrainian public opinion, but at the 
same time it is a red line for Russia as it was expressed so many times since the independence. The two 
important facts are obviously the agreements made in April 2010 between Russia and Ukraine regarding 
at the same time gas policies and location of the Russian fleet. The second issue is the fact that there is a 
sort of de facto neutrality of Ukraine and in terms of security maybe it is the most careful way for all of 
us.  
 
Traducere în Română: După părerea mea, întrebarea este dacă Ucraina va fi un furnizor de securitate 
sau un consummator de securitate în următorul deceniu. Consider că aderarea la NATO este un subiect 
de dezbateri aprins în cercurile guvernamentale precum şi în cadrul opiniei publice, dar în acelaşi timp 
reprezintă o linie roşie pentru Rusia, acest fapt fiind de multe ori declarat odată ce Ucraina a căpătat 
independenţa. Există doi factori importanţi şi anume acordurile semnate în aprilie 2010 între Rusia şi 
Ucraina referitor la politicile energetice şi aflarea flotei ruseşti pe teritoriul Ucrainei. Al doilea subiect 
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reprezintă faptul că există un gen de neutralitate de facto a Ucrainei în ceia ce priveşte sectorul securităţii 
şi probabil aceasta este formula cea mai rezonabilă pentru noi toţi.  
 
Corneliu RUSNAC: Dar cum este percepută R. Moldova în UE şi care este rolul Transnsitriei în modul 
în care este perceput Chişinăul de către Occident? 
 

4. Percepţia Occidentului faţă de R. Moldova şi perspectivele R. Moldova de a obţine o perspectivă 
clară de integrare europeană din partea UE 

 
Thomas GOMART: I think certainly Transnistria influence the perception of Moldova that means 
Moldova is seen through a sort of Russian prism, but not only, Moldova is also seen through a sort of 
Romanian prism more and more since Romania is member of the EU. That means that there are also a 
series of concerns about internal political stability of Moldova after the elections and events in April 
2009, but maybe Moldova will succeed in showing that it is possible to have a political alternative and 
certainly it will be very positive in terms of perception of Moldova.  
 
Traducere în Română: Consider că Transnistria influenţează cu siguranţă percepţia vizavi de Moldova 
ceia ce înseamnă că Moldova este văzută prin prisma Rusiei, dar nu numai a Rusiei, Moldova este, de 
asemenea, văzută din ce în ce mai mult şi prin prisma României de când aceasta a devenit membru al UE. 
Aceasta înseamnă că există, de asemenea, o serie de îngrijorări referitoare la stabilitatea politică internă a 
Moldovei după alegerile şi evenimentele din aprilie 2009, dar poate Moldova va reuşi să demonstreze că 
este posibilă existenţa unei alternatice politice şi cu siguranţă acest lucru va avea un impact pozitiv 
asupra percepţiei Moldovei.  
 
Corneliu RUSNAC: L-am întrebat pe dl Gomart şi cum apreciază perspectivele R. Moldova de a obţine 
o perspectivă clară de integrare europeană din partea UE? 
 
Thomas GOMART: I think it is a long and difficult process, but there is no reason for Moldova not to 
apply. At the same time it is very important to understand the very difficult situation right now within the 
EU. It is important to understand and to accept that the EU is facing a very serious crisis on its projects 
so the top priority is to save the euro zone and not to prepare new enlargement.  
 
Traducere în Română: Consider că este un process lung şi dificil, dar acest fapt nu este un motiv pentru 
care Moldova nu ar trebui să aplice. În acelaşi timp, este foarte important ca Moldova să înţeleagă 
situaţia dificilă din cadrul UE în prezent. Este important să înţeleagă şi să accepte faptul că UE se 
confruntă cu o criză serioasă în ceia ce priveşte propriile proiecte astfel încât prioritatea de bază este de a 
salva zona euro şi nu de a pregăţi un nou val de extindere.  
 
Corneliu RUSNAC: Ce rol joacă dimensiunea estică a Politicii de Vecinătate pentru Franţa? Este oare 
Rusia un factor care influenţează această politică în zona de Est? 
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Thomas GOMART: The main priority for the French authorities after the election of President Sarkozy 
was in fact the South, the Mediterranean Union. You are right to say that regarding Eastern 
Neighborhood the priority is no doubt Russia. Now the question is what sort of Neighborhood Policy we 
will have after spring and I think that Russia will continue to be a priority because Russia can be an 
important supporter or obstacle in difficult topics such as Syria and Iran, for example. France in 
comparison with Germany has limited means to promote a real Eastern Policy.  
 
Traducere în Română: Prioritatea de bază a autrităţilor franceze după ce a fost ales în caşlitate de 
Preşedinte Sarkozy a fost de fapt Sudul, Uniunea Mediteraniană. Aveţi dreptate în a spune că atunci când 
este vorba de Politica de Vecinătate, fără îndoială prioritară este Rusia. Acum întrebarea este ce gen de 
Politică de Vecinătate vom avea în primăvară şi consider că Rusia va continua să reprezinte o prioritate 
pentru că Rusia poate fi un susţinător important sau un obstacol în ceia ce priveşte subiecte sensibile 
precum este Siria şi Iran. Franţa în comparaţie cu Germani are mijloace reduse în promovarea unei 
politici estice viabile.  
 
Corneliu RUSNAC: Spre regret, timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Eu vă mulţumesc foarte 
mult pentru prezenţa la acest program. Stimaţi ascultători, sunt Corneliu Rusnac şi vă reamintesc că aţi 
ascultat o emisiune de discuţii pe teme de politică externă realizată cu suportul Asociaţiei pentru Politică 
Externă şi finanţată de Fundaţia Friedrich Ebert. Pe curând!                 


