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REZUMAT

Cuvinte cheie: Rusia, cooperare economică, comerț bilateral

Relaţiile economice româno ruse la începutul secolului XXI - realităţi, perspective

reprezintă o temă de actualitate în condiţiile în care Rusia redevine un actor din ce în ce mai

important pe scena economică şi politică mondială, iar relaţiile cu România au intrat într-un con

de relativă penumbră. Obiectivul lucrării este de a face o analiză aprofundată, din punct de

vedere economic, în domeniul cooperării economice între România şi Federaţia Rusă în epoca

globalizării. Cercetarea este importantă și necesară pentru că vine să acopere un gol de

informaţie, ţinând seama că în prezent se face simţită lipsa unor studii complexe în domeniul

cooperării bilaterale şi a unei viziuni  generale a oportunităţilor de cooperare dintre România și

Federația Rusă. Puținele relații care există sunt marcate de o puternică tentă ideologică, iar

mentalul public românesc percepe Rusia ca pe dușmanul istoric, uitând în mod convenabil de

perioadele când Rusia a fost aliat, percepție probabil la fel de încărcată emoțional ca atitudinea

față de alte subiecte “fierbinți” similare și întreținută constant de o mass media interesată doar de

elemente senzaționale care să atragă atenția și de o istorie modelată și predată în sistemul de

învățământ după diverse mitologii și nu după documente – ceea ce este adevărat pentru orice

istorie și, în general, pentru orice țară.

Prin urmare această cercetare și-a propus să treacă dincolo de șabloanele și stereotipurile

curente ale istoriografiei domeniului, să documenteze, pe cât posibil, o imagine mai completă,

dacă nu mai complexă, a realității relațiilor economice dintre România și Federația Rusă. În

lucrare documentez diverse puncte de vedere, unele care sunt mai puțin dezbătute în spațiul

public românesc, și care argumentează că relațiile tensionate dintre SUA și Federația Rusă sunt

rezultatul lipsei unei strategii corecte din partea Statelor Unite, bazate pe o analiză rațională a

acțiunilor Rusiei și care ar trebui să înlocuiască retorica prezentă depășită. În frământările la care

asistăm în prezent pentru a reconfigura o nouă ordine mondială o cercetare științifică precum cea

prezentă este binevenită și importantă pentru clarificarea aspectelor multiple, adesea confuze,

care însoțesc deciziile politice.

Această cercetare doctorală este, prin urmare, o încercare de tratare academică a unei

teme care deși economică în esență este foarte politizată. Tratarea academică presupune



7

încercarea de obiectivitate și neutralitate față de subiectul cercetării, abordări pe care autoarea a

încercat să și le imprime căutând să prezinte date și poziții cât mai diverse.

Faptul că tema este foarte politizată este un lucru normal atunci când vorbim despre

Federația Rusă – unul din jucătorii semnificativi din arena internațională economică și, evident,

politică. De altfel, tot mai mulți economiști consideră că este greu de făcut o demarcație clară

între economie și politică1.  Prin urmare este important de avut în vedere cine și de ce face o

anumită afirmație pentru a ne păstra relativa echidistanță și neutralitate. În această cercetare vom

cita atât surse din fluxul principal de gândire economică, în general provenind din lumea anglo-

saxonă, dar și puncte de vedere ale unor specialiști mai puțin vizibili și vocali deoarece au poziții

mai puțin acceptate de status quo-ul unei lumi orientate cu precădere spre Occident, și, mai ales,

către SUA. În acest sens este interesant de subliniat că există publicații din Federația Rusă care

afirmă că există presă rusească independentă politic, ireverențioasă și amuzantă în funcție de

publicul țintă căruia i se adresează.

În opinia istoricului și fostului ministru de externe Adrian Cioroianu2, în România nu

prea există literatură de analiză geopolitică și, mai ales, lucrări de specialitate dedicate Rusiei. Și

asta, în ciuda faptului că toată lumea este de acord că evoluția spre democrație și parteneriat

european a marelui stat vecin interesează România în mod direct. Istoricul menționează existența

unor traduceri notabile în limba română ale unor autori străini și articolele din presa scrisă din

România referitoare la evenimentele curente. Dar, accentuează istoricul, în spațiul intelectual

românesc lipsește în continuare analiza temeinică (cărți, studii academice, centre de reflecție

specializate) a evoluțiilor din aria post sovietică cu efecte asupra zonei noastre de Uniune

Europeană și de alianță NATO. Citând o discuție cu academicianul Dinu C. Giurescu, istoricul

Cioroianu arată că și în perioada interbelică lucrurile au fost similare din acest punct de vedere.

Venind din partea unui fost ministru de externe al României considerăm această constatare ca

foarte semnificativă mai ales dacă o raportăm la situația din SUA unde secretarii de stat au

consilieri specializați pe zone și probleme, selectați dintre universitarii sau cercetătorii cunoscuți

pentru studiile în domeniile respective.

1 “Economia a fost întotdeauna doar politică deghizată”, afirmă Hazel Henderson, economistă iconoclastă și
specialistă în futurologie. A fost cadru didactic la University of California (Santa Barbara și Berkeley).
https://hazelhenderson.com/
2 Cioroianu, A., Geopolitica Matrioşkăi - Rusia postsovietică în noua ordine mondială, Editura Curtea veche,
București, 2009, p. 19.
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Prezenta cercetare și-a propus, prin urmare, să acopere o parte din golul de cunoaștere

care există cu privire la acest subiect în România. Va face acest lucru prin studierea realității

tematicii atât din punct de vedere cantitativ, cât mai ales din punct de vedere calitativ. Această

teză are formatul clasic, tradițional al unei lucrări doctorale: o introducere, 6 capitole, concluzii,

câteva anexe printre care bibliografia și o listă a tabelelor și figurilor care se regăsesc în lucrare.

În Capitolul 1 am explorat potențialul economic al Federației Ruse trecând în revistă

aspecte geografice generale, relieful și resursele hidrografice ale Federației Ruse, resursele

naturale, inclusiv agricultura, educația și cultura, resursele demografice cu accent asupra

potențialului mediului de afaceri rusesc.

Capitolul 2 al acestei teze examinează literatura de specialitate care se ocupă de stadiul

actual al cercetărilor asupra Rusiei şi politicilor sale, atât cele din literatura de specialitate

occidentală, abundentă în materiale, cât şi unele lucrări în limba rusă şi nu în ultimul rând,

materialele româneşti publicate în domeniu.

Capitolul 3 se concentrează pe prezentarea unei imagini generale a economiei românești

și a potențialului macroeconomic al țării noastre cu intenția de a analiza capacitatea economiei

românești de a deveni interesantă pentru un parteneriat comercial și de afaceri cu Federația Rusă.

Capitolul 4 explorează situația relațiilor româno-ruse din punct de vedere diacronic și

sincronic, punctând momente semnificative din  istoria lor modernă.

Capitolul 5 se ocupă de metodologia cercetării folosită în acest demers doctoral care este

una eclectică și constă dintr-o perspectivă analitică, sintetică şi interdisciplinară asupra unui

subiect vast și controversat.

În Capitolul 6 am întreprins o analiză macroeconomică asupra potenţialului exporturilor

României către Federaţia Rusă folosind modelul gravitaţional. De asemenea, am folosit o

abordare calitativă prin intervievarea unui grup de persoane cu experiență în ceea ce privește

spațiul rus și analizarea răspunsurilor acestora. Interviurile ca atare și informația despre experți

sunt prezentate în Anexe.

Teza se încheie cu formularea unor concluzii și o încercare de avansare de propuneri

pentru cei interesați de politicile economice românești, dar și pentru investitorii individuali.

Ipotezele cercetării, prezentate în Capitolul 5, formulate pe baza documentării și a analizei

literaturii de specialitate, precum și a cercetării cantitative și calitative întreprinse, au fost:
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I1. Nivelul relațiilor economice dintre România și Federația Rusă este sub potențialul

economic al celor două țări.

I2. Nivelul relațiilor economice dintre România și Federația Rusă este influențat de

ideologizarea legăturilor cu Rusia pentru România și de lipsa de interes a Federației

Ruse pentru o economie slabă/neperformantă/greu predictibilă cum este cea a României.

I3. Federația Rusă poate reprezenta o piață de desfacere importantă ca mărime și

abordabilă din punctul de vedere al oamenilor de afaceri români dacă aceștia ar fi

sprijiniți național de o entitate care să gestioneze relația cu o piață de o asemenea

mărime.

În mod clar ipotezele I1 și I2 au fost validate de rezultatele cercetării cantitative și de

elementele care au fost avansate în răspunsurile oferite de grupul de experți în cadrul cercetării

calitative. Astfel, pe baza modelului elaborat pentru estimarea exporturilor, ținând cont de PIB-ul

ţărilor selectate în eșantion, de distanţa dintre România şi ţările importatoare şi de ultima valoare

a importurilor acestor ţări ca proxy pentru valoarea exporturilor curente, analiza cantitativă a

documentat percepția că “per ansamblu”, exporturile României către Federaţia Rusă au un ritm

de creştere inferior mediei de 83,02% a eșantionului considerat de model. De asemenea,

modelarea matematică efectuată în capitolul 6, respectiv gradul de exploatare al exportului

potenţial către Rusia în raport cu media eșantionului a arătat că gradul de exploatare al exportului

către Rusia este în medie cu 5,5 – 5,6 % mai mic decât nivelul mediu stabilit de model la nivelul

eșantionului.

Ipoteza I3 este, conform cu ceea ce am formulat în Capitolul 5, o problemă "perversă".

Cu alte cuvinte necesită discuții multiple, din diverse unghiuri și consultări cu o varietate de

purtători de interese (stakeholders). Prin urmare, conform teoriei Rittel şi Weber (1973), nu

există o “soluţie” clară, în sensul de validare sau invalidare a I3. Acest lucru era clar din punct de

vedere intuitiv: răspunsurile sau soluțiile cu privire la situația României pe plan geopolitic și

nevoia de alianțe strategice nu pot fi simpliste, în alb negru/da sau nu. Pe această linie de gândire

interviurile din cercetarea calitativă au oferit relativ multe informaţii complexe, relevante care

pot fi folosite ca variante raționale, pragmatice, de răspunsuri la I3.

Consider că această cercetare este importantă pentru că a încercat să acopere un gol de

informație dat de lipsa unor studii complexe în domeniul cooperării bilaterale şi a unei viziuni
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generale a oportunităţilor de cooperare dintre România și Federația Rusă. Cercetarea calitativă

efectuată pentru această teză este utilă chiar dacă sunt conștientă de limitele mărimii eșantionului

ales pe baza gradului de cunoaștere a problematicii urmărite, implicarea în practică, diversitatea

perspectivelor (economiști, oameni de afaceri, analiști economici și militari, istorici, oameni

politici) și, realist vorbind, a gradului de comoditate al abordării individuale. Cu toate aceste

consider că opiniile formulate sunt în mare măsură reprezentative pentru un eșantion mai mare

de oameni cu profiluri educaționale sau ocupaționale similare. Acest lucru a fost reliefat și în

discuțiile din panelul intitulat Dosarele externe ale României și noutățile survenite după

anexarea Crimeii din cadrul ciclului de conferințe Curs de guvernare, având ca temă Politica

externă: România și schimbarea ordinii internaționale. Economie și geopolitică3, panel în care

invitații, un fost ministru de externe și consilier prezidențial, experți în probleme de securitate și

în problemele Rusiei, un fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe4, au subliniat în

linii mari ideile generale care au fost puse în evidență de cercetarea calitativă pentru acest

demers doctoral. Respectiv, faptul că respondenții au considerat că relațiile politice actuale dintre

România și Federația Rusă sunt „reci, tensionate”, „păguboase” pentru România și chiar

„nesatisfăcătoare”, deși din punct de vedere diplomatic ele sunt „corecte, chiar dacă „minimale”

a fost subliniat și la acest eveniment de specialiștii din panel care, în diverse grade, au subliniat

că lumea s-a schimbat de la anexarea Crimeii sau chiar mai dinainte, în timp ce România se

comportă la fel neutilizându-și atuurile datorită, în principal, mitologiei de politică externă în

care continuăm să trăim și care ne păstrează la distanță de vecinii și aliații noștri care sunt activi

și implicați în schimbările lumii.

Referitor la I2, Nivelul relațiilor economice dintre România și Federația Rusă este

influențat de ideologizarea legăturilor cu Rusia pentru România și de lipsa de interes a

Federației Ruse pentru o economie slabă/neperformantă/greu predictibilă cum este cea a

României, analiza calitativă a reiterat faptul că în România percepția majorității publicului

privește relațiile economice prin lentila ideologiei. În capitolul 6 am exemplificat că această

poziție nici măcar nu este conștientizată ca atare de către români acest lucru fiind evident în

răspunsurile care caracterizează Federația Rusă cu tușe utilizate de alți analiști chiar față de

SUA, sau alte entități, fiecare parte ideologizând în manieră proprie conform intereselor de

3 București, 10 martie 2016, ASE
4 http://cursdeguvernare.ro/romania-in-noua-ordine-mondiala-vacanta-s-a-terminat-nu-mai-putem-trai-din-miturile-
politicii-externe-lumea-e-altfel-dupa-anexarea-crimeii.html
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moment. A nu recunoaște însă elementele de ideologie și a cădea în capcana credulității politice

este dovada unei lipse de pregătiri serioase în domeniul politic și a lipsei de specialiști pentru

spațiul Europei Centrale și de Est, pe de o parte, și al Federației Ruse și spațiilor post sovietice,

pe de alta. Am încercat să subliniez, sper în manieră academică corectă, poziția unui număr nu

neapărat semnificativ, dar sigur foarte vocal, de analiști români care fac referiri doar la ideologia

și propaganda rusă, nu și la cea americană. Este important de subliniat aici, din nou, mai ales ca

premiză pentru o recomandare ulterioară, faptul că România nu are un institut guvernamental

specializat doar pentru relații internaționale, cum are de exemplu Polonia5, și că guvernanții

români nu au consilieri de specialitate pentru spațiul rus și post-sovietic așa cum au majoritatea

guvernanților din țările europene sau diversele departamente sau agenții de stat din SUA6.

Lucrarea conţine o Bibliografie amplă şi foarte nouă, ultimile referinţe introduse fiind

din 2016. Autoarea a făcut eforturi pentru a studia şi cita cât mai mulţi autori români cu interese

de cercetare în domeniul tezei, dar aceștia sunt relativ puțin numeroși, precum şi să introducă

resurse online care conţin date şi materiale relevante.

5 Polish Institute of International Affairs (PISM), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
http://www.pism.pl/en#1 oferă sprijin decidenților politici și diplomaților, inițiază dezbateri publice și oferă
cunoștințe aprofundate asupra relațiilor internaționale contemporane. A fost înființat în 1947 de Parlamentul
Republicii Populare Polonia, în 1972 a primit dreptul de a conferi doctorate. În 1993 a fost închis și reactivat în 1996
sub numele prezent. Este finanțat în principal de guvernul polonez. Activitatea PISM se bazează pe convingerea că
procesul de luare a deciziilor în relațiile internaționale trebuie să se bazeze pe cunoaștere generată de o cercetare de
încredere și întemeiată.
6 http://www.state.gov/p/eur/ci/rs/usrussiabilat/c37181.htm ; Asistent al ministrului adjunct al apărării SUA pentru
spațiul Rusia, Ucraina și Eurasia, http://www.defense.gov/About-DoD/Biographies/Biography-
View/Article/642972/dr-michael-carpenter, etc.


