
 

 

 

 

 

 

 
Politica externă a României și prioritățile anului 2017 

- dezbatere organizată de New Strategy Center - 

 

Indiferent de guvernele care s-au succedat la putere, România a arătat că este 
capabilă să susțină un curs predictibil în politica sa externă. Statutul de membru al 
NATO și UE, precum și parteneriatul strategic cu SUA sunt pilonii de bază în politica 
externă și de securitate a României. În plan bilateral, țara noastră a perfectat mai multe 
parteneriate strategice, a căror dezvoltare este însă inegală. Aderarea la Spațiul 
Schengen ramâne un obiectiv asumat, dar pare că am renunțat în a face din acest 
demers o prioritate zero, mai ales în condițiile în care la nivelul UE presiunea 
migraționistă determină poiecte și inițiative care doresc un mai bun control și chiar o 
limitare a circulației în spațiul intracomunitar. Relațiile cu unii vecini au cunoscut 
evoluții sinuoase, cazul Republicii Moldova fiind reprezentativ. Retorica 
antiromânească a președintelui Igor Dodon și ezitările sale în ceea ce privește parcusul 
pro-european al Republicii Moldova nu aduc un aport benefic relațiilor noastre. La 
Budapesta s-au inregistrat declarații și gesturi politice tot mai contondente la adresa 
României, care nu fac decât să îngreuneze dialogul politic bilateral, iar perspectivele 
centenarului încheierii Primului Război Mondial nu sunt încurajatoare. Criza de 
securitate declanșată în 2014 odată cu anexarea ilegală a Crimeii de către Federația Rusă, 
a potențat nesiguranța în vecinătatea noastră, și așa afectată de conflictele înghețate și 
de insuficienta consolidare a mecanismelor democratice în unele state din acest spațiu. 
Soliditatea UE este pusă sub semnul întrebării în multe state, iar creșterea ponderii 
electorale a partidelor eurosceptice și naționaliste întărește această percepție. Odată cu 
Brexit, totul pare posibil și lumea așteaptă cu emoție alegerile din Olanda, Franța și 
Germania din 2017. Alegerea lui Donald Trump în postul de președinte al SUA și 
primele sale decizii fac ca gradul de impredictibilitate pe arena internațională să 
crească. Revenirea Rusiei la masa marilor actori internaționali și deschiderea noii 
administrații de la Washington spre un dialog mai pragmatic cu Moscova stârnesc 
neliniști, chiar temeri, în capitalele din Estul Europei. 

În tot acest peisaj complex, dificil și instabil, care va fi rolul asumat de România 
și maniera de a acționa? Cât de mult va conta vocea noastră în procesul de reformare a 
UE, cât de mult vom reuși să convingem SUA să-și mențină angajamentele de securitate 
în regiunea Mării Negre, cum îi va afecta Brexitul pe românii care locuiesc și muncesc în 
Marea Britanie? Cum vor evalua relațiile cu Republica Moldova și Ungaria? Cât de mult 
va afecta lupta politică internă imaginea țării și investițiile străine? Cum poate fi 
diplomația economică mai eficientă în a susține interesele companiilor românești mai 
ales în afara spațiului UE? În ciuda mediului securitar impredictibil, cum ar putea fi 
cristalizat un plan coerent și coordonat inter-instituțional care să crească relevanța 
economică și politică a României în regiunea Mării Negre și a Balcanilor? Acestea sunt 
câteva din întrebările care ne-au determinat să organizăm dezbatere ,, Politica externă a 
României și prioritățile anului 2017,, avându-l ca invitat special pe dl. Teodor Meleșcanu, 
ministrul Afacerilor Externe. 


