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Interesul pentru Belarus în rândul principalilor factori politici internaționali a 
crescut în mod constant în ultimii ani, mai ales prin prisma faptului că această țară are 
câteva decizii-cheie de luat în următorii ani. Urmând tendința tuturor entităților din 
fosta URSS, Belarus a trecut printr-o perioadă dificilă după căderea Cortinei de Fier, 
alegând să mențină și apoi să consolideze un parteneriat special cu Rusia. Tratatul din 
1999, care trebuia să pună bazele unei noi confederații între cele două state, a adus multe 
speranțe, însă puține rezultate concrete. 

Planurile de consolidare a Uniunii Statale Rusia-Belarus au fost amânate de mai 
multe ori, deoarece nu a fost stabilită nici moneda comună, nici deplina libertate de 
mișcare. În plus, o serie de dificultăți au fost determinate de livrările rusești de gaze 
către Europa prin Belarus, ceea ce a crescut distanța dintre cele două state vecine. Cu 
toate acestea, cooperarea dintre Rusia și Belarus a fost stimulată de recentele exerciții 
militare Zapad 2017. În timp ce mulți experți s-au concentrat pe cifrele privind 
participanții la aceste exerciții, doar câțiva au insistat asupra naturii adevărate a 
relațiilor militare belaruso-ruse. Uniunea Statală a fost realizată numai în domeniul 
militar? 

Fără ieșire la mare, în mijlocul Câmpiei Europene, Belarus se învecinează și cu 
Ucraina și trei state membre ale UE - Polonia, Lituania și Letonia. Legăturile istorice cu 
Ucraina au făcut din Minsk centrul de negocieri după anexarea ilegală a Crimeei. Dacă 
UE dorește să sprijine statele de la granița sa pentru a aprofunda modernizarea lor și a 
inclus Belarusul în Parteneriatul Estic, Minskul nu a manifestat încă o voință politică de 
aderare la UE. Care este scopul Belarusului in privința dosarului ucrainean și care care 
vor fi următorii pași de urmat ai Minskului în relația cu UE? 

Timp de mulți ani, SUA a fost percepută ca un adversar, însă cele mai recente 
evoluții ar putea determina unele schimbări în anii următori. Belarus a atras în ultima 
vreme atenția SUA, dar și altor state. țările din afara Europei, caută oportunități în 
Belarus, deoarece oferă noi oportunități care ar putea reprezenta stimulentele potrivite 
pentru o economie încă insuficient dezvoltată. China, Turcia sau statele arabe încearcă 
să-și extindă amprenta economică în zonă, iar Belarus ar putea fi un teren concurențial 
pentru acestea. Care ar fi costul pentru deschiderea către alți actori internaționali și cum 
ar putea Belarus să navigheze prin aparenta varietate de alegeri? 

Cu atâtea întrebări nesoluționate, New Strategy Center propune o dezbatere 
privind viitorul Belarusului, deoarece multe dintre deciziile luate la Minsk ar putea 
influența considerabil mai mult decât securitatea din regiune. 


