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Eforturile reunite ale celor slabi, de a rezista domniei
oprimãrii ºi nedreptãþii constante, au fãcut ca în patru
sute de ani de transformare rapidã, dar progres lent, 
libertatea sã supravieþuiascã ºi, în final, sã fie înþeleasã.

— Lordul Acton

Cât valoreazã aliaþii de la frontiera cea mai îndepãrtatã a
puterii americane? De la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, Statele Unite au menþinut o reþea de alianþe cu
state vulnerabile situate în apropierea rãspântiilor, a cãilor
de acces ºi arterelor strategice din cele mai importante
regiuni ale lumii. În Asia de Est, Washingtonul a stabilit re-
laþii de securitate oficiale ºi neoficiale cu insulele ºi statele
de coastã ale continentului: Coreea de Sud, Taiwan, Singa-
pore, Thailanda, Filipine, precum ºi cu puteri de anvergu-
rã medie, situate mai departe, în largul apelor Pacificului,
Japonia ºi Australia. În Orientul Mijlociu, existã o relaþie
specialã cu Israelul, aliat democratic, ºi legãturi de securi-
tate cu statele arabe moderate: Kuwait, Qatar, Bahrain,
Arabia Sauditã ºi Emiratele Arabe Unite. Iar în Europa
Centralã ºi de Est s-au creat alianþe cu grupul statelor
post-comuniste – Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 
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Republica Cehã, Slovacia, Ungaria, România ºi Bulgaria –
situate pe coridorul dintre Marea Balticã ºi Marea Nea-
grã, ce desparte Germania de Rusia.

În pofida diferenþelor geografice ºi politice, cele trei
grupuri regionale de aliaþi ai SUA au în comun o serie de
caracteristici strategice importante (vezi figura 1.1.).
Toate se compun din puteri mici sau medii (cele mai
multe având între cinci ºi cincizeci de milioane de
locuitori ºi teritorii reduse ca dimensiuni). Cele mai
multe sunt democraþii ºi economii de piaþã puternic anco-
rate în cadrul instituþional ºi economic global al Sistemu-
lui Bretton Woods. Toate, în mãsurã mai mare decât alþi

FRONTIERA NELINIªTITÃ2

Figura 1.1. Aliaþii de frontierã ai SUA de pe mapamond.
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aliaþi ai Statelor Unite, ocupã teritorii importante din
punct de vedere strategic de-a lungul a trei dintre cele mai
contestate linii de falie geopolitice. Cele mai multe se aflã
în apropierea unui punct de constricþie maritimã (choke-
point) sau a unui coridor terestru de importanþã vitalã: ru-
tele litoralului asiatic (Marea Galbenã, Marea Chinei de
Sud, Marea Japoniei, strâmtoarea Taiwan, strâmtoarea
Malacca); Golful Persic ºi estul Mediteranei; Marea Balticã
ºi Marea Neagrã, precum ºi teritoriul dintre ele, care asi-
gurã stabilitatea þãrmului vestic al Eurasiei. 

Din perspectiva strategicã de secol XXI a Statelor
Unite, cel mai important probabil este faptul cã toþi aceºti
aliaþi se aflã chiar în proximitatea unor puteri mai mari,
cu un istoric de tendinþe expansioniste – China, Iranul ºi
Rusia, respectiv –, care în plan internaþional sunt com-
petitori ai Statelor Unite, dornice sã preia în sfera lor de
influenþã statele aliate ce ºi-ar pierde astfel o parte sau în-
treaga lor independenþã strategicã. Niciunul dintre aces-
te state nu este puternic din punct de vedere militar, cu
excepþiile notabile ale Japoniei ºi Israelului; iar într-o situ-
aþie de crizã prelungitã ele nu au ºanse reale de a face faþã
din punct de vedere militar. Drept urmare, implicit sau
explicit, privesc toate spre Statele Unite ca la un garant al
independenþei lor naþionale ºi un furnizor de securitate.

În Statele Unite însã, a început sã se facã auzitã opinia
potrivit cãreia aceste alianþe extinse ar reprezenta o povarã
– fie din pricina costurilor pe care ele le implicã, datoritã
necesitãþii menþinerii de trupe ºi baze militare importante
în strãinãtate, fie din pricina pericolelor de a fi prinse în
conflicte privind dispute îndepãrtate. A întreþine relaþii
extinse, costisitoare ºi angajante cu state expuse ºi slabe
din punct de vedere militar, situate în vecinãtatea unor ri-
vali puternici, ni se spune, ne va crea mai multe probleme
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decât meritã în contextul geopolitic al secolului XXI. In-
vocând pretinsul izolaþionism al Marii Britanii în secolul
XIX în raport cu alte state, criticii din þarã ai alianþelor sfã-
tuiesc Washingtonul sã repudieze angajamentele faþã de
aliaþii mai puþin însemnaþi ºi slabi. Citându-l pe cancelarul
prusac Otto von Bismarck, aceiaºi critici atrag atenþia cã
Statele Unite trebuie sã evite sã intervinã în conflicte care
„nu fac cât oasele unui singur pifan din Pomerania”, in-
diferent cã acel conflict are loc în Estonia ori în Marea
Chinei de Sud.

Dar aceste opinii sunt greºite – ºi periculoase. În ultimii
ºaizeci de ani, politica externã a Statelor Unite a urmat
exact cursul opus, iar aceasta dintr-un motiv bine înte-
meiat. Statele Unite au cultivat în mod deliberat legãturi de
securitate bilaterale cu state mici, altfel lipsite de apãrare,
împrãºtiate în regiunile cele mai frãmântate ale lumii, con-
tribuind la întãrirea lor militarã ºi chiar garantând deschis
pentru ele. În fapt, se pare cã adesea SUA puneau preþ pe
aceste state tocmai datoritã situãrii lor în zone periculoase.
În timpul Rãzboiului Rece, primul imperativ al Americii,
acela de a îngrãdi Uniunea Sovieticã ºi a preveni extin-
derea influenþei sale, a conferit valoare geopoliticã relaþi-
ilor chiar ºi cu cei mai slabi aliaþi, care, la rândul lor, au
folosit sprijinul american pentru a-ºi întãri capacitatea de
apãrare în faþa influenþei comuniste. În peisajul unipolar
care a urmat, Statele Unite au surprins mulþi analiºti de
politicã externã prin decizia de a nu demonta reþeaua de
alianþe ce cuprindea întregul glob (dupã cum ar fi fost de
aºteptat din partea unei mari puteri care a câºtigat un
rãzboi major), ci, dimpotrivã, de a o extinde, recrutând noi
aliaþi din rândul fostelor þãri comuniste din Europa Cen-
tralã ºi de Est. În ambele contexte istorice, aliaþii au fost
„liantul” unei ordini globale conduse de Statele Unite: în
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timpul Rãzboiului Rece, prin politica de containment faþã de
Uniunea Sovieticã, iar în perioada de dupã Rãzboiul Rece
prin sprijinirea premiselor de stabilitate ºi prosperitate pe
care victoria asupra comunismului le-a creat.

Menþinerea acestor alianþe a costat America, atât în ter-
meni financiari, cât ºi strategici. Într-o mãsurã mult mai
mare decât în relaþiile cu state autonome, mari ºi prospere,
precum Germania, Marea Britanie sau Australia, patronajul
american asupra unor state de frontierã precum Polonia, 
Israelul sau Taiwanul implicã cheltuieli strategice poten-
þiale, având în vedere cã acestea se aflã la extremitatea 
sferei de influenþã americane ºi au nevoie de repetate
demonstraþii de sprijin concret în faþa unor posibili agre-
sori. Pentru a asigura independenþa ºi siguranþa acestor
state, Statele Unite oferã de decenii sprijin într-o varietate
de forme, de la prevederile „obiºnuite” ale mecanismelor
de alianþã – garanþii formale sau informale de securitate,
amplasarea de baze militare, protecþie sub umbrela nu-
clearã a Statelor Unite – pânã la forme speciale de sprijin
croite pe necesitãþile acestor state, precum finanþare mili-
tarã, exerciþii de trupe, desfãºurãri ale forþelor navale, trans-
feruri de tehnologie, acces la arme speciale ale Statelor
Unite, precum ºi diverse forme de ajutor economic, politic
ºi militar. În domeniul diplomatic, Washingtonul plãteºte
un soi de „primã de sponsorizare” pentru aceste state, asi-
gurând susþinere ºi sprijin în disputele regionale în care
multe dintre acestea se vãd în mod inevitabil implicate. Cu
cât este mai expus un aliat, cu atât mai mare este prima de
sponsorizare. 

Nu este, aºadar, nimic surprinzãtor în faptul cã vocile
care criticã politica externã activã a Statelor Unite se plâng
adesea de costurile ºi riscurile asociate cu menþinerea aces-
tor alianþe.1 Dar în pofida criticilor, angajamentul Americii
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