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Policy study
Rezumat:

Parteneriatul Trans-Pacific (TPP) reprezintă un concept geo-economic ambițios, o prioritate
a administrației Obama, în actuala sa fază de evoluție fiind un acord de liber comerț pentru regiuneacheie Asia-Pacific. Însă, analizând cu atenție TPP-ul, observăm că natura și rolul său dezvăluie o
strategie extrem de îndrăzneață dezvoltată de SUA pentru începutul sec. XXI: TPP-ul este
gândit ca o ”platformă pentru o integrare regională avansată”, ceea ce este exprimat în conceptul
american de „Comunitate a Pacificului” sau de „Comunitate Asia-Pacific”. Conectarea TPP cu un
alt prototip de acord trans-oceanic de comerț liber și investiții (vizând aria trans-atlantică), dintre
SUA și UE (este vorba de T-TIP) arată, într-o analiză geo-economică, o strategie economică de tip
”dublu-ocean”, implementată de SUA în zona euro-atlantică (prin T-TIP) și în zona
Pacificului (prin TPP). Materialul de față încearcă să surprindă natura vizionară a TPP, inclusiv
printr-o comparație cu ceea ce reprezintă BRICS sau chiar construcția europeană gândită după
modelul neo-funcționalist (plecând în 1957 de la forme incipiente de liberalizare regională progresivă
a comerțului).
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1. Natura TPP – cu perspective de dezvoltare mai ample decât un simplu acord regional
de liber comerț

Parteneriatul Trans-Pacific (cunoscut ca ”TPP”) este un acord de liber comerț, negociat timp

de 7 ani, propus într-o formă finală în 5 octombrie 2015 și semnat în 4 februarie 2016, în
Auckland/Noua Zeelandă, încă nefiind intrat în vigoare (trebuind să fie ratificat de toate statele

semnatare până la 1 februarie 2018 sau, dacă nu se întâmplă așa, să fie ratificat de cel puțin 6 state
membre având un PNB mai mare decât 85% din PNB-ul semnatarilor)2. Statele semnatare ale
acestui acord sunt state ale așa-numitului ”Pacific Rim”: Australia, SUA, Canada, Brunei, Vietnam,

Singapore, Peru, Noua Zeelandă, Malayesia, Japonia, Chile, Mexic. Țara depozitară a tratatului este
Noua Zeelandă.

Din punct de vedere istoric, TPP este o extindere a unui acord strategic în materie economică,

încheiat în 2005 între așa-numiții P-4 (țări din zona Pacific Rim): Brunei, Singapore, Chile, Noua
Zeelandă, acord numit TPSEP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership). Acest acord era unul

deschis, prevăzând posibilitatea de aderare și a altor țări, având o natură juridică de acord regional

privind comerțul cu bunuri, regulile de origine, măsuri sanitare și fitosanitare, barierele tehnice la
comerț, comerțul cu servicii, proprietatea intelectuală, politica de concurență etc. și el impunea o

reducere de 90% a tuturor tarifelor între țările membre, de la 1 ianuarie 2006 precum și o reducere

a tuturor tarifelor de comerț la zero, odată cu anul 20153. Doctrina precizează că acest acord originar,
TPSEP nu a fost o inițiativă a APEC, în ciuda profilului statelor membre originare ale TSEP, de a fi
și țări membre APEC4.

Din 2008, alte țări s-au adăugat discuțiilor privind crearea unui acord extins (Australia,

precum NAFTA să fie reduse doar la acele prevederi care nu contrazic prevederile TPP și care
creează un cadru de liberalizare a comerțului mai mare decât TPP-ul6.

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership, accesat la data de 15 iunie 2016.
Idem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
2
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Canada, Japonia, Mexico, Malaysia, Peru, SUA, Vietnam)5. Pentru a revela importanța regională a

TPP are 30 de capitole în care sunt precizate și detaliate o serie de obiective precum:

promovarea creșterii economice, susținerea creării și menținerii de slujbe, întărirea inovării,

productivității și a competitivității, creșterea standardelor de viață, reducerea sărăciei, promovarea
bunei guvernări, a transparenței, întărirea protecției muncii și a mediului7.

Având o natură de acord de liber comerț, TPP este privit ca o etapă preliminară pentru o

mișcare de integrare regională economico-comercială în Asia–Pacific, mult mai amplă (crearea unei
Zone de Comerț Liber Asia-Pacific/FTAAP), care este o inițiativă a organizației regionale APEC8.

Conform reprezentantului SUA pentru Comerț, acordul TPP este programat a fi o

”platformă de integrare regională economică”, destinată a include economile din regiunea AsiaPacific9. În esență, este vorba de o strategie SUA de extindere în regiunea emergentă economic Asia-

Pacific, din punct de vedere geo-economic, prin inițierea unor forme de integrare regională
economică și comercială destinate să implementeze, în opinia noastră, un sistem de putere
economică, soft, pentru SUA, în zona care, în opinia multor analiști și factori decizionali (nu doar
din SUA) va avea o importanță-cheie pentru întreg secolul XXI: regiunea Asia-Pacific10.

TPP-ul este bazat pe mai multe dimensiuni cu potențial de integrare economică și

comercială: angajamente de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii; în materie de construire a

capacităților de a face comerț și de dezvoltare, pentru ca toate părțile membre să fie capabile să

întreg spectrul comerțului, ca bunuri, servicii, investiții, creând noi oportunități de afaceri,

Ibidem.
Ibidem. APEC-ul însă, fondat în 1989, pentru a promova și sprijini liberul comerț în regiunea extinsă Asia-Pacific,
tinde, în unele opinii, să se reducă la un rol formal, în favoarea unor formule mai eficiente, bilaterale, între
membrii săi și în materia acordurilor comerciale preferențiale. Pentru a contracara acest trend, APEC ar trebui
să aibă un rol geopolitic mult mai extins și competențe care să depășească nivelul economic actual. A se vedea
Encyclopedia of international relations and global politics, ed. by Martin Griffiths, Routledge, London and New
York, 2005, pp. 35-37.
9
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership, accesat la data de 15 iunie 2016.
10
Pentru importanța acordată de SUA zonei Pacificului, a se vedea documentele: Clinton’s Speech on America’s
Engagement in the Asia-Pacific, 28 October 2010. Council of Foreign Relations, www.cfr.org, accesat la data
de 15.06.2016. A se vedea și The United States and the Asia-Pacific Region: Security Strategy for the Obama
Administration, Febr. 2009, www.cnas.org/files/document. A se vedea și Hillary Clinton, America’s Pacific
Century, October 11, 2011, http://foreignpolicy.com/2011, accesat la data de 15.06.2016. Guy Faure, coord.,
Nouvelle Géopolitique de l”Asie, Ellipses, Paris, 2005, p. 11.
7
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îndeplinească standardele și angajamentele luate în cadrul TPP și să beneficieze de toate avantajele

facilitează dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și desfacere din regiunea acoperită11; TPP prevede
eliminarea completă a tuturor tarifelor SUA privind bunurile manufacturate; TPP este preconizat

să devină cel mai mare acord de comerț liber capabil să mărească veniturile în SUA cu 131 miliarde
de dolari anual și să crească exporturile din SUA cu 357 miliarde de dolari anual12.

Ca să putem înțelege motivele reale care au dus la obiectivul politicii administrației Obama

de a încheia TPP-ul, trebuie să ne întoarcem în timp, la ceea ce a fost apreciat de analiști drept
esența doctrinei Clinton (administrația Clinton din 1997-2000), care își trage și ea originile din Cele

14 Puncte ale lui Woodrow Wilson dar și din concepțiile geopolitice ale lui Churchill. Conform
doctrinei Clinton (1997-2000), politica externă a SUA pentru secolul XXI trebuie să rămână ferm

ancorată pe trei piloni (păstrarea statutului de putere militară globală, căutarea unei prosperități
economice continue și promovarea democrației și a pieței libere în exterior)13. Aceste linii directoare

de politică externă pot fi observate și în primul mandat al lui Bill Clinton (1993-1996), ele reflectând
noua orientare strategică majoră a SUA (de la ceea ce analiștii denumesc ”pactomania militară” la

”pactomania comerțului”, adică la ideea necesității încheierii de către SUA a numeroase pacte,

acorduri, tratate comerciale cu economiile emergente din zonele din Europa Centrală și de Est, cu
statele din America de Sud și cu regiunea Asia-Pacific)14.

Esența doctrinei Clinton, constituită în această perioadă (1993-1996; 1997-2000) și pe care o

vedem în prezent reluată în doctrina administrației Obama, este de a menține hegemonia SUA nu
printr-o rețea globală de pacte militare (care ar duce la o supra-solicitare financiară a SUA și ar

mări gradul de tensiune în relațiile internaționale, prin modelul acreditat de puterea dominantă) ci

au numit acest tip de doctrină axată pe dimensiunea comercialo-economică de obținere a
hegemoniei globale, o ”diplomație de tip Big Mac”, axată pe promovarea exporturilor SUA și pe

A se vedea și: Deputy US Trade Representatives Brings President Obama’s State of the Union Trans-Pacific
Partnership Message to Louisiana for Roundtable with Mayor of New Orleans Mitch Landrieu,
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2016/january/deputy-ustr-bringspresident-obama, accesat la 1 august 2016.
12
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership, accesat la data de 15 iunie 2016.
13
Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicționar de relații internaționale, trad. Anca Irina Ionescu, Ed. Universal
Dalsi, 2001, pp. 78-80.
14
Ibidem, p. 79.
15
Ibidem, p. 79.
11
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prin pătrundere la nivel global, pe piețele libere, prin dărâmarea obstacolelor comerciale, prin

consolidarea principiului liberului schimb la nivel global16. Pentru administrația Clinton, accentul
cade pe geo-economie și nu atât de mult pe geopolitică. Doctrina Clinton accentuează viziunea unui

multilateralism insistent și selectiv, prin obiectivul strategic de încurajare a ”unei zone democratice
de pace prin angajamente constructive și prin împărțirea poverii”17.

O altă idee-cheie în doctrina Clinton, pe care o găsim reluată peste ani, de administrația

Obama, se referă la teza conform căreia securitatea globală nu poate fi atinsă decât prin răspândirea

valorilor democrației, a drepturilor omului, a statului de drept, care trebuie să ajungă o valoare
globală, de referință pentru toate țările lumii. Clinton mută accentul de la rolul SUA de ”gardian
global” (dimensiunea militară ca dimensiune preeminentă) la rolul de ”paznic de noapte”

(dimensiunea de promovare și protejare a democrației la nivel global)18. De aceea se explică, peste
ani, accentul pus de administrația Obama pe dimensiunile de protejare a drepturilor omului, a
democrației, în relațiile SUA și partenerii TPP cât și în condițiile puse pentru aderarea ulterioară a
altor țări (China, de exemplu) la TPP.

Dacă privim la rădăcina doctrinei Clinton, adică la concepția geopolitică dezvoltată de

această administrație, observăm influențele gândirii lui Churchill (angajarea și lărgirea), care sunt
concepții strategice axate pe ideea celor trei cercuri ale politicii externe postbelice a Marii Britanii19.

După modelul geopolitic dezvoltat de Churchill, Bill Clinton înțelege SUA ca o ”țară-cheie aflată la
intersecția a trei zone (cercuri) ale politicii mondiale (Europa, regiunea Asia-Pacific și emisfera

Vestică)”. Aceste trei cercuri de securitate democratică în concepția doctrinei Clinton, sunt bazate
pe încheierea de acorduri de securitate colectivă axate pe împărțirea puterii și pe recunoașterea

statutului predominant al SUA20. SUA ”devin primus inter pares, într-un sistem politic multipolar și

Conform doctrinei Obama, de orientare politică liberal-internaționalistă (în opinia

analiștilor),opțiunea strategică preferată este cea de angajare pașnică (peaceful engagement)22 iar
Ibidem, p. 79-80.
Ibidem, p. 78-80.
18
Ibidem, p. 80.
19
Ibidem, p. 80.
20
Ibidem, p. 80.
21
Ibidem, p. 80.
22
Paul R. Viotti, American Foreign Policy, Polity, UK, 2010, p.16.
16
17
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aflat în expansiune, bazat pe principiul subsidiarității (actorii locali trebuie să își rezolve singuri

viziunea despre îngrădire (deși nu dispare, ca model strategic de asigurare a statutului dominant

global și pentru începutul sec. XXI) este una moderată (a îngrădi adversarii în același timp cu a căuta

angajarea lor, implicarea lor într-o strategie globală de promovare a democrației, a drepturilor

omului, a pieței libere). Angajarea adversarului devine o opțiune strategică majoră în administrația

Obama, bazată pe ideea de a include adversarul în acorduri, pacte și procese de negociere, astfel
încât să se prevină izolarea acestuia cu consecința formării de zone de ruptură, de adversitate totală,
care pot duce la un impas și la o creștere a tensiunii în relațiile internaționale.

Doctrina containmentului adversarilor este una moderată, în abordarea administrației

Obama, prin direcția strategică esențială (angajarea pașnică, ceea ce înseamnă angajarea

constructivă pașnică, nu doar cu state prietene, aliate dar și cu adversari). Angajarea pașnică și cu

țări percepute de SUA ca adversari presupune o cale de implicare a acestora nu doar diplomatică
dar și economică financiară, comercială, culturală și alte forme esențiale pozitive de schimb23.

”Angajarea pașnică constructivă” este calificată de analiști drept un pachet mixt, în care

colaborarea cu aliații și partenerii de coaliție intervine chiar dacă guvernele și firmele din sectorul
privat sunt în competiție pe piețele regionale și globale24.

2. TPP- o încercare de contrapondere la BRICS? Natura universală sau regională a
BRICS? Un BRICS pentru Pacific?

Grupul BRICS este constituit din cinci țări, denumite și ”economii emergente” (Brazilia,

Rusia, India, China și Africa de Sud, adăugată grupului în 2010)- toate fiind și țări membre ale G-

20-, fiind organizat anual un summit la care participă șefii de state sau guverne ale țărilor membre
și unde se stabilește agenda de discuții pentru summitul următor25. Trăsătura comună a acestui
grup de negocieri și discuții este profilul de ”țări noi-industrializate” sau ”cu economii emergente,

Page

țările membre BRICS reprezintă peste 3 miliarde de oameni sau 42% din populația globală și au
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mari, în rapidă creștere, cu influență semnificativă în afacerile regionale”. Conform statisticilor,

Idem, pp. 2-3.
Ibidem, p. 35.
25
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_BRICS_summit_attendees, accesat în 1 august 2016.
23

24

împreună un PNB echivalent cu aproape 20% din produsul global brut, și aproximativ 4 trilioane
de dolari reprezentând rezervele valutare totale26.

Din 2006, cele patru țări membre pe atunci (grupul BRIC inițial), au conceput o formă de

coordonare diplomatică prin întâlniri informale periodice, incluzând întâlnirile anuale ale
miniștrilor de externe și ulterior, un dialog înălțat la nivelul șefilor de stare și de guverne. În 2011,

grupul a devenit ”BRICS”, prin primirea oficială a Africii de Sud, formând o entitate nouă, politicodiplomatică trans-continentală, cu perspective promițătoare, departe de conceptul originar de ”piață
financiară”27. Evoluția BRICS, de la summitul din 2009 (de la Yekaterinburg) și până azi, arată o
consolidare a acestuia pe doi piloni: coordonarea politicilor membrilor săi în forurile multilaterale,

cu focus pe guvernanța economică și politică (cu accentul pe reformarea structurilor guvernanței
globale, a G-20, FMI sau Banca Mondială ori pe reforma ONU); cooperare între membri (o agendă

cuprinzând puncte de interes comun pentru aceste state, precum: agricultura, economie și comerț,

combaterea crimei transnaționale, sănătate, educație, finanțe, știință și tehnologie, dialog cu
corporațiile și cu mediul academic și altele)28.

În cadrul BRICS a fost dezvoltat în special pilonul financiar, stabilindu-se atât Noua Bancă

de Dezvoltare BRICS (pentru finanțarea infrastructurii și a proiectelor de dezvoltare durabilă în
zona BRICS și a altor țări în curs de dezvoltare, banca având un capital subscris inițial de 50 miliarde
de dolari) dar și un alt proiect, Aranjamentul Rezervelor Contingente (CRA), un fond cu o sumă

inițială de 100 miliarde de dolari, pentru a pune la adăpost țările BRICS de presiunile legate de

lichidități pe termen scurt dar și de a contribui la stabilitatea financiară internațională29. Alte două
dimensiuni puternic dezvoltate de BRICS (de la summitul de la Fortaleza, 2014), privesc incluziunea

socială și dezvoltarea durabilă, obiective urmărite de altfel și la nivel universal, de aceste țări, în

inclusivă, dezvoltarea durabilă, grupul înscriindu-se progresiv într-o evoluție instituțională, spre a
își crea propriile sale instituții31.

https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS, accesat în 1 august 2016.
http://brics.itamaraty.gov.br/about-brics/information-about-brics , accesat în 1 august 2016.
28
Idem.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
26
27
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calitate de membre ONU, conform obligațiilor asumate prin Agenda 203030. BRICS devine un

BRICS are însă deja anumite mecanisme, forme de dialog și instituții în unele din sectoarele

sale cheie: în dimensiunea financiar-bancară, de exemplu, BRICS are un mecanism de întâlnire

periodică a miniștrilor de finanțe, începând cu 2008 (anul crizei financiare globale); în dimensiunea

comerț, există reuniunile periodice ale miniștrilor BRICS de comerț dar și un Grup de Contact
pentru Probleme Economice și Comerciale, responsabil în fața Miniștrilor de Comerț BRICS, pentru

propunerea unui cadru instituțional și a unor măsuri concrete de extindere a cooperării pe
problemele economice și de comerț între membrii BRICS32.

Din 2010, acest grup al economiilor emergente ale lumii cunoaște și o instituție specifică în

materie de investiții mutuale (la inițiativa Braziliei fiind înființat Forumul de Afaceri BRICS) care se

reunește cu ocazia summit-urilor BRICS pentru identificarea noilor oportunități de afaceri,
diversificarea comerțului și a investițiilor reciproce, cu perspectivă de extindere și spre ariile de

turism și spre zona ”întreprinderilor mici și mijlocii” 33. Din 2013, o altă instituție a BRICS a fost
creată, respectiv Consiliul BRICS de Afaceri, pentru a face recomandări privind probleme de comerț
și investiții, având ca membri cinci președinți de companii din fiecare țară34.

De asemenea, mai trebuie menționate și alte structuri specifice și nou înființate ale BRICS

(Consiliul BRICS de Think Tank-uri, din 2013, responsabil între altele, de a face recomandări către
liderii BRICS; Forumul Academic al BRICS din 2010, compus din profesori din cele cinci țări, care se

întrunesc înaintea summit-urilor BRICS)35. În materie de securitate, în cadrul BRICS a fost înființată
o structură specifică, din 2009, instituția Înalților Responsabili BRICS pentru Securitate care se
reunesc anual, discutând probleme de interes comun (cybersecuritatea, contra-terorismul,
securitatea transporturilor, crizele regionale). Mai trebuie menționate și Grupul de Lucru în materie

de Cybersecuritate dar și întrunirile anuale ale Miniștrilor BRICS privind Agricultura și Dezvoltarea

http://brics.itamaraty.gov.br/about-brics-main-areas-and-topics-of-dialogue-between-the-brics, accesat în 1
august 2016.
33
Idem.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
32
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Agrară (întruniți din 2010), punând bazele unui plan de acțiune în materie de cooperare agricolă

Conform Strategiei pentru Parteneriatul Economic BRICS37, în Preambulul acestui document

observăm că BRICS se definește ca o ”platformă de dialog și cooperare între statele membre, având

ca scopuri promovarea păcii, securității, prosperității și dezvoltării” într-o lume pe care o percepe

ca fiind „multipolară, interconectată și globalizată”. Este subliniat caracterul trans-continental al
BRICS (grup care cuprinde țări din Asia, Europa, Africa și America Latină) dar și ”importanța vitală

pe care o joacă BRICS în economia globală, în termeni de expansiune a piețelor de potențiali
consumatori, de producție totală și de primire a capitalului de investiții”. De la summitul din Sanya,

apoi la Delhi, Durban și la Fortaleza, membrii BRICS au stabilit să accentueze un parteneriat
economic destinat să crească dezvoltarea economică a țărilor lor38.

După cum am văzut, dimensiunile trans-continentale și multitudinea de paliere de cooperare

acoperite de țările membre BRICS, evoluția sa constantă spre noi forme de dialog și spre o latură

instituțională proprie, cât și importanța acestui grup în structurarea economiei globale a unei lumi
percepute de membrii BRICS ca fiind una ”multipolară”, deosebesc radical acest grup (definit de

noi nu doar ca unul trans-regional ci ca un grup global de lucru, având o capacitate reală de a
influența agenda globală de discuții și de a structura ordinea globală a sec. XXI) de actuala formă a
TPP.

TPP este doar (privind la actuala sa etapă de evoluție) un acord de liber schimb între țări din

regiunea atlantico-pacifică (dacă ar fi să ne raportăm la TPP ca la o implementare a conceptului
strategic de ”dublu ocean”, transpus într-o viziune geoeconomică asupra lumii dezvoltată de SUA
la începutul sec. XXI). TPP nu are încă dezvoltate mecanisme, instituții precum cele dezvoltate de
BRICS (de tipul unui Consiliu Trans-Pacific de Afaceri sau al unui Forum Trans-Pacific al

Afacerilor), nu are niciun Forum Academic, niciun Consiliu Trans-Pacific al Think Tankurilor, nu are nicio Bancă Trans-Pacifică de Comerț, nu are nicio reuniune a Înalților

Reprezentanți ai TPP de Securitate, nici întruniri anuale ale miniștrilor de externe TPP, ai

de înființare al TPP. Acest acord nu are nici mecanisme dezvoltate și periodice de consultare și

negociere la nivel de șefi de stat și de guvern privind creșterea cooperării economice și a dezvoltării
durabile a membrilor TPP. De asemenea, TPP, în actuala fază de dezvoltare, nu are nici o Bancă
37

38

The Strategy for BRICS Economic Partnership, http://brics.itamaraty.gov.br , accesat în 1 august 2016.
Idem.
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miniștrilor de agricultură ai TPP, nu are niciun Forum TPP al companiilor principale din

Trans-Pacifică de Dezvoltare și niciun mecanism similar CRA/BRICS care să pună la adăpost

economiile țărilor TPP de presiunile globale privind criza de lichidități. Membrii TPP nu se reunesc

cu prilejul summiturilor G-20, ai AG ONU, ai altor forumuri unde țările TPP participă ca și membre,
pentru a discuta evoluțiile legate de TPP, așa cum se întâmplă în cadrul BRICS.

Deci, putem spune că proiectul BRICS evoluează progresiv către o entitate diplomatico-

politică trans-continentală (trans-regională), care depășește actualele proiecte politice și

economice, chiar și avansatul proiect al Uniunii Europene, mergând spre viziunea unor structuri
economice trans-continentale conectate de interese comune economico-financiare. BRICS

reprezintă mult mai mult decât un simplu acord regional de liber comerț, precum TPP dar aceasta

nu înseamnă că, în viitor, TPP nu se va putea transforma într-o structură trans-oceanică (atlanticopacifică), de cooperare economică (mergând până la forme de integrare regională economico-

financiară, de investiții și de protecție de mediului sau spre un nivel de protecție comună a
drepturilor omului), dotată cu instituții politice și forme de cooperare diplomatică specifice (precum
are azi BRICS-ul, unele poate chiar inspirate de actualele structuri BRICS). În viitor, TPP se poate
re-defini ca o structură multi-dimensională economică și politică, de cooperare și/sau de integrare

sectorială, între membrii săi, în care actualul acord de liber comerț să reprezinte doar o dimensiune,
inclusă într-o structură mult mai amplă decât ceea ce reprezintă azi TPP, după modelul BRICS.

Cu timpul, am putea asista la o consolidare și o re-formare a actualei viziuni asupra TPP, în

sensul creării (dacă administrațiile viitoare ale SUA vor avea suficientă viziune strategică și voință

politică spre a crea și implementa un astfel de proiect) unui TPP multi-dimensional, inspirat (fie și
parțial) de actualele structuri și forme de dialog infra-BRICS, capabile să îi confere denumirea de
„BRICS al Pacificului”.

comerț liber39 (spre deosebire de BRICS care are numeroase dimensiuni extra-economice stricto
sensu, consolidate de la summit la summit), mai ales datorită faptului că BRICS reprezintă (și ideea

39

Joint Declaration of the Macroeconomic Policy Authorities of Trans-Pacific Partnerships Countries, Statement
from Treasury Secretary Jacob J.Lew on release of full text of the Joint Declaration of Trans-Pacific Partnership
Countries, https://medium.com@USTreasury/joint-declaration-of-the-macroeconomic, accesat în data de 5
mai 2016.
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Actualmente, este dificil să considerăm că TPP ar reprezenta o contra-pondere a SUA la

s-a încetățenit deja la nivelul comunității internaționale) o formă a guvernanței alter-globale (o
alternativă la guvernanța globală după model occidental).

BRICS este o formă de guvernare la nivel global a economiilor emergente care concurează

cu hegemonul40, pentru a defini (inclusiv economic) sistemul politic și economic al începutului de

secol XXI. De aceea, BRICS depășește, în opinia noastră, profilul unei forme cvasi-instituționale de

regionalism (fie el și trans-continental), fiind încă de la început o formă de guvernare la nivel global
a unor țări care doresc alternative la modelul hegemonului actual. TPP este o formă regională (croită
pentru regiunea Asia-Pacific) a hegemonului, de construire și consolidare a unei cooperări

economice și comerciale care nu se poate ridica (deocamdată, la nivelul actual de evoluție) la

dimensiuni globale. Cu alte cuvinte, TPP nu este încă o formă de guvernanță globală, precum FMI,
Banca Mondială, ONU sau alte formule ce depășesc nivelul regional sau chiar cel de ”dublu-ocean”.

3. Conectarea TPP și Agenda 2030. Acorduri regionale înscrise într-o viziune universală
(ONU)
TPP este un acord regional care își propune să respecte dimensiunea drepturilor omului dar

și să o impună (ca standard) altor țări membre sau potențialilor candidați ce au probleme cu
implementarea regimului drepturilor omului.

O atenție deosebită a TPP este îndreptată spre ridicarea standardelor de muncă, prin

investirea cu forță juridică obligatorie a prevederilor legate de condițiile de muncă. În această
privință, TPP introduce obligații țărilor membre privind acest domeniu, precum: protejarea

libertății de a forma uniuni/asociații și de a negocia colectiv; interzicerea și eliminarea muncii
forțate și exploatatoare a copiilor și a muncii forțate în general; protecția împotriva discriminărilor

la angajare; condiții acceptabile de muncă, incluzând securitatea și sănătatea muncii; prevenirea

degradării protecției muncii în zone de export care au adesea reguli laxe de muncă, permițând

Sunt stabilite o serie de cerințe reformatoare în materie de standarde ale muncii pentru țări

ca Vietnam, Brunei, Malaysia, care trebuie să respecte standardele impuse de TPP, aceste țări
Folosim denumirea de ”hegemon” într-o accepțiune convențională, adică de ”putere dominantă într-un sistem
de putere internațional/global, la un moment dat”.
41
https://ustr.gov/tpp/#facts, accesat în 5 mai 2016.
40
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competiția neloială; combaterea comerțului cu bunuri produse prin munca forțată, inclusiv prin

putând fi chiar excluse de la aplicarea TPP față de ele, în caz de neîndeplinire a obligațiilor lor
(inclusiv putând fi lovite de sancțiuni comerciale)42.

O altă dimensiune (în afară de cea a protecției muncii) a acestui acord comercial regional,

este cea a protecției mediului înconjurător. S-a dorit de către inițiatorii TPP ca el să includă cele mai

înalte angajamente în materie de protecție a mediului negociate vreodată de SUA într-un acord
comercial și o modalitate de a soluționa anumite provocări presante în acest domeniu (precum
pescuitul ilegal, pescuitul excesiv, traficul cu specii sălbatice) pentru zona acoperită de tratat.

4. Cei doi piloni comerciali strategici ai SUA (TPP și T-TIP). Un arc al comerțului transoceanic (de la Atlantic la Pacific), cu o unică parte comună (SUA). O Strategie Transoceanică bazată pe o comunitate economică (parteneriate economico-comerciale).
Pentru secolul XXI, SUA par să dezvolte o strategie extrem de vizionară de securitate (dacă

înțelegem prin protejarea și promovarea intereselor comerciale și economice ale țării, și o

dimensiune de securitate economică, necesară pentru prezervarea obiectivului de păstrare a unui

rol predominant atât în Oceanul Atlantic cât și în regiunea Asia-Pacific, de către SUA, în contextul
schimbărilor de paradigmă globală).

Strategia de securitate a SUA, din acest punct de vedere, al dimensiunii sale economice și

comerciale este revelată, în opinia noastră, prin implementarea unui arc de prosperitate

economică trans-oceanic, bazat pe doi piloni, unde SUA dețin un rol predominant în fiecare
pilon de prosperitate:

42

Idem.

-

Pilonul trans-atlantic de prosperitate (în curs de constituire pe baza unor acorduri

-

Pilonul trans-pacific de prosperitate (și el în curs de constituire, tot pe baza unor seturi

-

Consolidarea pilonului trans-pacific nou-implementat (al TPP, aici), de către SUA,

pentru a își întări poziția predominantă în zona Asia-Pacific, conform paradigmei

Page
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comerciale și economice cu UE, precum T-TIP)

”Secolului Pacificului” (unde ”regiunea Asia-Pacific” este definită strategic drept

”centru al jocului global de putere în sec. XXI”): consolidarea se face prin metoda
conectării TPP cu diferite mecanisme, instituții, forumuri, forme de cooperare regională

influente pentru regiunea Asia-Pacific. Astfel, în cadrul orientării strategice a ”angajării
pașnice” (aici, angajarea economică, financiară, comercială, culturală, nu doar politică) în

regiunea Asia-Pacific, SUA pot constitui diferite forme de conectare a TPP la APEC, la
ASEAN, la East Asia Summit, la Pacific Summit Alliance, la alte forme de integrare sau
cooperare regională. Interesul strategic al SUA este de a crea o rețea bine conectată, nu doar

de țări ca atare (relațiile stat-către-stat) ci și de actori non-statali, cu identitate regională și
influență crescândă în regiunea Asia-Pacific (organizații regionale), cu componente diverse
(de la diplomație politică la cea culturală, economică, financiară, comercială), prin care să
își consolideze poziția de actor dominant. Controlul acestei rețele complexe de actori

statali și non-statali, sub diferite forme, asigură controlul strategic asupra întregii
regiuni emergente Asia-Pacific. Participarea adversarilor la acest sistem de rețele

regionale, creat de SUA nu ar împiedica și nu a periclita poziția predominantă în regiune a
SUA căci ”adversarul” ar deveni o simplă componentă a unui sistem organizat și controlat de

hegemon. Influența crescândă a organizațiilor regionale și sentimentul apartenenței
membrilor la o ”comunitate de destin”, la o ”comunitate Asia-Pacific” ar fi utilizate de

actualul hegemon (SUA) pentru a își întări rolul în regiune și deci, în jocul global de putere
pentru întreg secolul XXI.

În decembrie 2015, la Bruxelles, a fost făcut public discursul comun al lui Michael Froman

(Reprezentantul SUA pentru Comerț) și al Ceciliei Malmström (Comisarul European pentru
Comerț), în urma încheierii întâlnirii lor privind negocierile la T-TIP (negocieri lansate în 2013,

Elmau, din 2015 când s-a ajuns la un acord de impulsionare a negocierilor între cele două părți” (pe

dimensiuni precum ”creșterea economică și a locurilor de muncă, întărirea parteneriatului strategic
transatlantic și reflectarea valorilor comune”44.

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/december/joint-statementambassador-froman , accesat la data de 5 mai 2016.
44
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/december/joint-statementambassador-froman , accesat la data de 5 mai 2016.
43
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privind așa-numitul ”Transatlantic Trade and Investment Partnership”)43. În acest document s-a

Importanța T-TIP este revelată de faptul că, odată încheiat, acest acord devine primul acord

economic obligatoriu juridic dintre SUA și UE, asigurând un flux liber de bunuri și servicii peste

Altantic, cu o piață comună UE-americană de 800 de milioane de consumatori care, împreună,

înseamnă aproape jumătate din produsul global brut dar și un acord care contribuie, totodată, și
la dezvoltarea regulilor de comerț global pentru secolul XXI45. În 2013, investițiile SUA în UE au fost
mai mari de trei ori decât totalul investițiilor SUA realizate în întreaga regiune Asia-Pacific și, în
aceeași perioadă, investițiile UE în SUA au fost de aproape patru ori mai mari decât investițiile
totale ale regiunii Asia-Pacific în SUA. Se apreciază că potențialul T-TIP pentru comerțul
transatlantic este enorm, el fiind departe de a fi total explorat46.

TPP-ul este conceput, în opinia noastră, analizând natura, aria acoperită de acest acord și

posibilitățile sale de dezvoltare (este destinat să fie ”o platformă pentru o integrare regională
avansată”), cât și coroborându-l cu un acord similar, T-TIP care acoperă aria euro-atlantică și este

inițiat tot de SUA (în iunie 2013, sub administrația Obama), ca unul dintre pilonii unui arc

comercial-economic trans-oceanic (de la Atlantic la Pacific). Partenerul comun al celor doi
piloni (pilonul T-TIP, pentru zona euroatlantică) și pilonul TPP (pentru zona Asia-Pacific) sunt

SUA, aceasta demonstrând o unică strategie economică (și implicit, cu consecințe de securitate și
politice) bazată pe conceptul de ”dublu ocean” și pe două concepte strategice derivate din aceasta:

- Comunitatea Pacificului (ca și o formă de integrare regională în zona Asia-Pacific, mega-proiect
al SUA pentru re-balansarea strategică în această regiune, proiect care pornește de la actualul TPP,
în forma sa de azi, de ”acord de liber comerț”)

integrare trans-oceanică sectorială (economică, comercială, de investiții), formată din parteneriatul
a două blocuri comerciale, SUA și UE, proiect strategic al administrației Obama (lansat în 2013 prin
negocieri cu UE privind un acord similar TPP, anume T-TIP).

The Transatlantic Trade and Investment Partnership . Benefits and Challenges of an Agreement Fit for the 21st
Century,
http://www.euintheus.org/wp-content/uploads/2014/05/NEW_BROCHURE_85x11-for-web.pdf,
accesat la data de 1 august 2016
46
Idem.
45
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- Comunitatea Euro-atlantică (proiect strategic la fel de ambițios, având în vedere că, până acum,

Cele două Comunități în care SUA își doresc să participe direct, cu angajare deplină, privesc

forme de integrare regională (în zona euro-atlantică, în zona pacifică) avansate, ce pornesc azi

de la acorduri de liber comerț precum TPP și T-TIP, urmând ca, în viitor, să li se adauge, după
metoda neo-funcționalistă folosită în cazul construcției europene (cele trei Comunități Europene
originare și apoi, UE)47, și alte dimensiuni (normative, politici sociale, de securitate, de protecție
uniformă a mediului, de dezvoltare durabilă, dimensiuni de politică externă).

Nu este exclus ca, în viitor, administrațiile SUA post-Obama să dedice o linie importantă a

politicii lor externe pentru a consolida laturile integraționiste regionale și chiar să creeze instituții
cu elemente (competențe, componență) supra-naționale, precum un Consiliu al Comunității
Pacificului, o Comisie a Comunității Pacificului sau un Consiliu al Comunității Euroatlantice ori o Comisie Euroatlantică48 (privite ca forme trans-oceanice de integrare sectorială a

două blocuri comerciale, SUA și UE, cu funcționari independenți față de cele două blocuri

comerciale, atât față de SUA cât și față de UE, printr-un tratat ulterior și mult avansat față de actuala
formă a T-TIP).

Importanța strategică (politică, economică, comercială) a inițierii celor două tipuri de

acorduri de liber comerț, de către SUA, în zona euro-atlantică și în zona Asia-Pacific nu poate fi

ignorată, ea fiind una revelată de analiza coroborată a negocierilor la TPP și la T-TIP desfășurate

Page
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aproape simultan de administrația Obama. Aceste mișcări strategice nu pot fi privite izolat una de

Iordan Gh. Bărbulescu, Uniunea Europeană: aprofundare și extindere. Cartea I: De la Comunitățile Europene la
Uniunea Europeană, Ed. Trei, București, 2001, pp. 81-83. Jacques Pelkmans, Integrare europeană- metode și
analiză economică, Ed. Institutul European din România, trad. Filip Gâdiuță, 2003, pp. 4-7. Gilles Ferréol,
coord., Dicționarul Uniunii Europene, trad. Iuliana Cristina Doboș, Polirom, Iași, 2001, pp. 46-48, 244.
48
Actualmente, în parteneriatul transatlantic- nu neapărat anexate la acordul T-TIP- , fiind deja prevăzute o
serie de ”mecanisme pentru dialog continuu și cooperare constantă” precum: TEC/The Transatlantic Economic
Council; HLWG/The Bilateral EU-US High–Level Working Group on Jobs and Growth, din 2011, care este
conectat cu lansarea negocierilor la T-TIP; TABC/The Transatlantic Bussiness Council; TADC/ The
Transatlantic Consumer Dialogue; TLD/The Transatlantic Legislators Dialogue, ca un forum între
Parlamentul European și delegațiile din Congresul american privind impactul transatlantic al reglementărilor
și legislațiilor. A se vedea The Transatlantic Trade and Investment Partnership. Benefits and Challenges of an
Agreement
Fit
for
the
21st
Century,
http://www.euintheus.org/wpcontent/uploads/2014/05/NEW_BROCHURE_85x11-for-web.pdf, accesat la data de 1 august 2016.
47

Mai mult, conceptul de ”dublu-ocean” este utilizat de SUA pentru a se implica în sec. XXI,

simultan, în două mega-proiecte neo-funcționaliste (după modelul UE dar desfășurate acum cu
implicarea directă a SUA, ca membru plin) trans-oceanice:

-realizarea Comunității Pacificului (sau a Comunității Asia-Pacific), având la bază TPP-ul,
transformat progresiv în comunitate economică sectorială;

-realizarea Comunității Euro-atlantice, având la bază T-TIP, încheiat cu UE și menit să conecteze
prin mecanisme, instituții de integrare economică, cele două blocuri comerciale UE și SUA (ambele
Comunități concurând cu proiectul propus de Rusia, privind „Europa Unită, de la Lisabona la
Vladivostok”).

Pentru moment, TPP-ul este doar într-o fază de început, în opinia noastră, el dobândind în

viitor alte dimensiuni și mecanisme necesare pentru implementarea crescută și diversificată a

prezenței SUA în regiunea Asia-Pacific. Faptul că, actualmente, dimensiunea de acord comercial
regional este cea predominantă a TPP-ului, nu exclude adăugarea altor dimensiuni (de securitate,

acorduri de securitate economică regională, în contextul crizelor economice globale, acorduri de

mediu, regimuri normative regionale aplicabile membrilor unui TPP extins, conectarea TPP la
dimensiuni extinse ale unui NATO radical reformat etc.).

Strategia SUA pentru sec. XXI, din punct de vedere economico-comercial, este

novatoare: ea este clar una bazată pe conceptul strategic de tip”dublu-ocean”, destinat să
formeze zone de parteneriat economic și comercial în fiecare din oceanele percepute cu valoare

strategică: oceanul important pentru păstrarea poziței dominante a SUA la nivelul sistemului
actual de putere (Oceanul Atlantic) și, pe de altă parte, oceanul important pentru

câștigarea/impunerea ca putere dominantă a SUA la nivelul sistemului de putere în re-

configurare de la începutul sec. XXI (Oceanul Pacific). Nu trebuie să confundăm etapa istorică a

lume din nou multipolară.

49

Paul Claval, Geopolitică și geostrategie. Gândirea politică, spațiul și teritoriul în sec. al XXI-lea, Ed. Corint, trad.
Elisabeta Maria Popescu, București, 2001, p. 216.
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Pacificului, de la 194549, ca ”zonă dominată de SUA”, cu ”regiunea Asia-Pacific” de azi, unde se

5. Dimensiunile strategice ale TPP
-

TPP, ca formă de ”îngrădire a adversarului” în regiunea Asia-Pacific (China).

La întrebarea dacă o țară precum China va fi capabilă să adere la TPP când dorește (teoria

caracterului deschis al acordului TPP față de orice țară, necondiționat), se respinge deocamdată
ideea că TPP ar fi acum un astfel de acord50. Nicio altă țară nu poate adera la TPP ”dacă nu

demonstrează capacitatea și dorința de a implementa înaltele standarde puse de TPP”51 (inclusiv în
materie de întreprinderi deținute de stat, proprietate intelectuală, muncă și protecția mediului) și

dacă nu are (a doua condiție) aprobarea Congresului. Conform TPP, este nevoie de o consultare
strânsă cu Congresul SUA privind orice nou membru TPP, în anumite condiții și termene.

După unele opinii, TPP-ul este o formă de îngrădire a Chinei, ca putere în ascensiune în

regiunea Asia-Pacific, fiind conceput pentru a realiza o apropiere între SUA și vecinii Chinei și
pentru a reduce dependența acestora de produsele chinezești. Din acest punct de vedere ar trebui
remarcate perspectivele de aderare viitoare ale Coreii de Sud la TPP, țară care nu a participat la
acordul din 2006 (TPSEP) dar care a fost invitată în 2010, la o rundă de negocieri a TPP, de către

SUA52. Cum caracterul acestui acord (TPP) se dorește a fi unul deschis către cât mai multe țări din

regiunea emergentă Asia-Pacific, se preconizează ca actualii membrii ai TPP să nu fie decât primul

val, urmat de o a doua extindere a TPP, valul al doilea, în care să fie cuprinsă și Coreea de Sud. De
asemenea, și alte economii din regiune, în 2012- 2015 și-au manifestat opțiunea ca, în viitor, să

participe la un al doilea val de membri ai TPP (Filipine, Taiwan, Columbia, Laos, Thailanda,
Indonesia, Bangladesh, Cambodgia, India), fiind necesară o schimbare a politicilor lor

protecționiste pentru a fi părți la TPP53. Unul din scopurile fundamentale ale TPP, în alte opinii, ar

economiilor acestor țări, ceea ce ar avea un impact economic semnificativ asupra Chinei, i-ar slăbi

acesteia economia și în consecință, perspectivele de a se afirma ca putere dominantă economic în
regiunea Asia-Pacific54. Odată ratificat, se preconizează că TPP ar întări rolul global de putere
https://medium.com/the-trans-pacific-partnership , accesat în 5 mai 2016.
Idem.
52
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership, accesat la data de 15 iunie 2016.
50
51

53

54

Idem.
Ibidem.
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fi acela de a crește gradul de interconectivitate economică și comercială dintre părțile la TPP și cu

dominantă economic al Americii (acesta fiind un obiectiv al politicii externe a SUA constant urmărit
încă de la cele două mandate ale administrației lui Bill Clinton dar și în administrația Obama).

Contra-reacția geoeconomică a Chinei la TPP a fost aceea de a își întări propriile inițiative

cu țările din Asia în materie de comerț55.

Administrația Obama a făcut din semnarea TPP de către statele din Asia-Pacific, o prioritate

a politicii externe, subliniind importanța acestui acord și participarea SUA la această inițiativă

regională ca fiind una ”direct legată de percepția internațională și regională asupra rolului SUA în
regiune” (un eșec al TPP ar fi legat de ”percepția unui interes în declin al SUA pentru regiune, de
inabilitatea SUA de a își asuma un leadership regional și de oportunitatea strategică pentru China

de a își scrie propriile reguli în materie de comerț și economie în zona Asia-Pacific”, consideră
oficialii americani dar și doctrina americană)56.

Obiectivul stabilității politice a acestei zone ne-omogene cultural și politic este unul major,

în opinia noastră și el trebuie să însoțească obligatoriu implementarea și extinderea TPP. Obiectivul

atingerii prosperității economice, fixat de SUA, prin formarea acestui acord regional comercial și de
investiții, nu poate fi atins fără asumarea unei dimensiuni politice (obiectivul unei cooperări politice

atinse între țările membre la TPP) și de securitate (crearea sau consolidarea unor regimuri, principii

comune, valori comune, interese comune, instrumente și mecanisme comune, ale unui TTP extins,
necesare pentru formarea unei zone de securitate, în care acordul de liber comerț să poată funcționa
nestânjenit).

Extinderea dublă a TPP, în viitor (în perioada post-Obama) pe latura cooperării politice și pe

latura dimensiunii de securitate nu pot fi ignorate, deoarece ele reprezintă aspecte strategice care

asigura realizarea obiectivului prosperității economice pentru regiunea Asia-Pacific, fixat de

Pacific prin modelul creat de hegemon, respectiv prin TPP, dacă acesta nu este însoțit de o

dezvoltare a laturilor de cooperare politică și de securitate. Cu privire la aceste laturi, se poate
discuta dacă, în viitor, în administrația post-Obama, cooperarea politică și dimensiunea de securitate
55

56

Ibidem.
Michael J. Green, Matthew P. Goodman, in https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership, accesat la
data de 15 iunie 2016.
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Însă, după cum am mai spus, nu este posibilă asigurarea unei prosperități economice în zona Asia-
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administrațiile SUA de la primul mandat al lui Bill Clinton (preeminența interesului economic).

a unui TPP extins pot fi asigurate prin înființarea, de către hegemon, a unor instituții și forumuri noi
(Alianța Pacificului, de exemplu), prin extinderea atribuțiilor NATO (o Alianță pentru Pacific,

printr-o dezvoltare a unui dimensiuni pacifice pentru NATO și transformarea acestuia într-o alianță
dublu-ocean) sau prin alte metode.
-

TPP ca formă a „angajării pașnice, constructive”, în regiunea Asia-Pacific
(posibilitatea ulterioară de aderare a Chinei la TPP)

În acest tip de orientare strategică pentru rolul TPP, se asigură o deschidere a acordului regional și

către țările percepute de SUA ca adversari. De exemplu, premierul japonez Shinzo Abe considera
că TPP poate fi deschis și unor țări precum China, ceea ce ar avea un impact pașnic major în

regiune57. Se speră, inclusiv de către țări ca SUA, ca TPP să poată fi perceput ca un mecanism

regional de întărire a legăturilor de comerț între țări precum China, Japonia și Coreea, conectându-

le la o structură regională de integrare economico-comercială, la care participă și SUA și astfel, să se
evite creșterea tensiunilor infra-regionale între actorii majori ai zonei Asia-Pacific. Plecând de la

TPP, țări ca Japonia, Coreea, China ar putea crea o altă formă de inițiativă regională economică (o

zonă de liber comerț în Asia-Pacific), bazat pe un RCEP (Regional Comprehensive Economic
Partnership)58.

Posibilitatea acestor țări, puteri în ascensiune în regiunea Asia-Pacific și nu numai, de a fi

cooptate în modelul strategic dezvoltat de SUA asigură nu doar succesul TPP (ca model regionalvalabil, la care participă toți actorii importanți, interesați de jocul global din regiunea Asia-Pacific)

dar și stabilitatea regională (obiectivul de securitate al zonei, care este necesar pentru
implementarea și funcționarea cu succes al modelului creat de hegemon, în acest caz, TPP-ul lărgit).

Această opțiune (a promovării de către SUA, în regiunea Asia-Pacific, a modelului angajării

pașnice și constructive) care privește în esență atragerea altori puteri rivale sau cu potențial rival

produce consecințe directe asupra stabilității politice a zonei.
-

57

58

TPP, ca formă de control a noului sistem global de putere având centrul în regiunea
Pacificului (paradigma ”Secolului Pacificului”, unde TPP reprezintă un instrument

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership, accesat la data de 15 iunie 2016.
Ibidem.
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efectului de cooperare între actorii importanți interesați de a juca în această regiune strategică,
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perceput de SUA în regiunea Asia-Pacific, în modelul dezvoltat de hegemon și deci, obținerea

menit să asigure o poziție dominantă pentru SUA, în centrul decizional al afacerilor
globale pentru sec. XXI).

Într-o altă opțiune strategică, SUA pot alege să facă din actualul TPP (un simplu acord de

liber comerț, în etapa sa prezentă) o formă de obținere și/sau consolidare a poziției sale
preeminente într-o lume globală aflată în curs de re-așezare conform noii paradigme a

”Secolului Pacificului”, în speță, o lume centrată pe importanța globală (economică, financiară,
comercială și, derivat de aici, politică) a regiunii Asia-Pacific.

Privit ca un mecanism menit să confere în regiunea Asia-Pacific un rol-cheie unui actor

global precum SUA, deci conceput ca o aplicare a viziunii geo-economice desfășurate de SUA în

această zonă, ca o implementare a viziunii americane privind sensurile geopolitice și geoeconomice ale paradigmei ”Secolului Pacificului”, apreciem că TPP nu este decât una dintre

multiplele forme (cvasi-instituționale, ne-instituționale, convenționale, dialoguri politice sau de
cooperare sectorială etc.) inițiate sau în curs de implementare, prin care SUA și-a construit un

sistem regional (special pentru a își asigura poziția preeminentă în regiunea Asia-Pacific), la
începutul sec. XXI, deci un sistem destinat să îi asigure un rol de actor global și pe parcursul sec.
XXI, într-o lume post-atlantică.

Deci, TPP-ul nu trebuie privit nicidecum izolat ci în cadrul unui ansamblu regional,

implementat de SUA în regiunea Asia-Pacific, destinat câștigării sau consolidării unei poziții
economice în special (și, derivat de aici, a unei poziții geopolitice predominante) în această zonăcheie pentru întreg sec. XXI.

Astfel, interesul SUA în regiunea Asia-Pacific privește un spectru larg de forme de cooperare

regională (de la promovarea stabilității în zonă, la întărirea democrației, încurajarea prosperității
economice, combaterea crimei transnaționale, prevenirea proliferării de arme de distrugere în

masă, în această regiune). Conform Biroului SUA de Afaceri Publice, în regiunea Asia-Pacific
putem vorbi de un sistem economic de acorduri și angajamente ale SUA, în care TPP

Parteneriatul Lărgit de Energie SUA-Asia Pacific; Angajamentul Economic Extins SUA-ASEAN;
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americană în regiune, precum: participarea la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation);
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reprezintă doar unul dintre piloni. Alături de TPP, observăm și alte forme de implicare economică

Inițiativa Mekongului Inferior; Acorduri de Comerț Liber bilaterale cu țările din regiunea AsiaPacific; Acorduri-Cadru de Comerț și Investiții în regiune59.

În viziunea adminstrației Obama, care a făcut din negocierea și încheierea TPP o prioritate

a politicii externe, TPP reprezintă o formă de a crea mai multe slujbe pentru cetățenii statelor

membre TPP, o formă de scădere a barierelor tarifare și la investiții, o formă de creștere a
exporturilor și de stimulare a economiilor acestor țări părți la TPP și ”un model de urmat nu doar
pentru regiunea Asia-Pacific ci pentru viitoarele acorduri de comerț”60 (deci, se preconizează un

caracter de ”model global” pe care TPP l-ar reprezenta în materia acestui tip de acorduri, pentru
lumea sec. XXI), un obiectiv destul de ambițios fixat de președinția Obama.

TPP este privit, în viziunea oficială americană, ca ”o piatră de boltă a politicii americane de

comerț”, ca ”o inițiativă prioritară de stimulare a revenirii economice, prin creșterea de locuri de
muncă și de exporturi” dar și, din punct de vedere geopolitic, este recunoscut ”rolul TPP de a
contribui din punct de vedere economic, la o rebalansare strategică a Americii spre Asia-Pacific”.61

Deși membrii TPP sunt diverși (neconstituind un grup regional omogen), din punct de

vedere economic dar și geografic, acoperind patru continente (Australia, Brunei, SUA, Chile, Noua

Zeelandă, Peru, Singapore, Mexico, Canada, Vietnam, Malayesia, Japonia, în 2013), interesele
economice sunt apreciate ca fiind suficient de puternice pentru a forma un astfel de parteneriat.

Este important să remarcăm faptul că, în viziunea oficialilor americani, TPP-ului i se acordă

un rol-pilot în această re-structurare geo-economică în regiunea Asia-Pacific, respectiv este privit nu
ca un acord static (un TPP destinat să rămână mereu un simplu acord de liber comerț) ci i se conferă

un rol dinamic, similar Comunității Economice Europene, care a stat pe bătrânul continent la baza

întrevadă o viziune funcționalistă similară UE), el „servind ca o platformă pentru o integrare
regională mai amplă dar și ca un catalizator pentru avansarea la nivel global a comerțului liber”. Prin

urmare, TPP–ului i se conferă o dublă dimensiune: geo-economică și, pe termen lung, geopolitică;
Bureau of Public Affairs, Fact Sheet, The Trans-Pacific Partnership: Building on US Economic and Strategic
Partnerships in the Asia-Pacific, September 5, 2013, www.state.gov/r/pa/pl/2013/214166.htm , accesat in 1
februarie 2016.
60
Idem.
61
Ibidem.
59
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”un rol transformator” (deschis modificărilor, adăugării de noi dimensiuni, ceea ce lasă să se
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actualei construcții politice complexe denumite Uniunea Europeană. Astfel, TPP este privit ca având

el are un rol regional dar și global, are un rol sectorial (acord de comerț liber și investiții) dar și, în
viitor, un rol politic sau diplomatic amplu, față de ceea ce reprezintă strict, acum, natura lui.

TPP este construit pentru implementare în regiunea Asia-Pacific dar este prevăzut (pe

termen lung) și cu un rol de model global pentru toate acordurile de liber comerț ale viitorului, o frază

a administrației Obama care arată explicit importanța globală și reala implementare a paradigmei
”Secolului Pacificului” de către SUA.

Este interesant să remarcăm, pornind de la natura regională actuală a TPP-ului, ca mecanism

construit pentru a conecta comercial și financiar regiunea Asia-Pacific cu regiunea Atlantică

(dominată de SUA), deci, ca un mecanism în realitate trans-oceanic (construit, în opinia noastră,
pe conceptul de ”dublu ocean”, dacă avem în vedere prezența SUA și Canada ca părți ale TPP) faptul

că, în viitor, pentru TPP se rezervă un rol ambițios: transformarea TPP dintr-un simplu acord de
comerț liber (sectorial), într-o formă avansată de integrare regională.

Acest lucru, recunoscut de oficialii americani, arată dezvoltarea strategică pe care SUA o

doresc pentru sec. XXI în regiunea Asia-Pacific și dincolo de ea: este vorba de un concept de
supremație geo-economică în Secolul Pacificului, prin care SUA, actuala putere atlantică, să ajungă

la o supremație geopolitică în Pacific. Astfel, la un moment dat, într-o etapă a evoluției sale, TPP

este conceput ca să devină o simplă platformă sectorială care să susțină o integrare
regională extinsă (multi-sectorială, inclusiv politică, se lasă să se înțeleagă). Or, această

transformare a TPP (de la un acord de comerț liber între statele părți, la o piață comună, la o uniune
vamală, la o comunitate multi-sectorială a Pacificului), lasă să se vadă interesul SUA de a aplica

modelul neo-funcționalist utilizat în ceea ce privește Uniunea Europeană, și pentru zona Asia-

Comunități sectoriale și până azi).

Spre deosebire de construcția europeană (formarea UE pornind de la cele trei Comunități

Europene sectoriale), unde SUA a participat cu planul Marshall62, din exterior, fără să se implice

62

Planul Marshall a fost un instrument exterior construcției UE propriu-zise (în faza celor trei Comunități
Europene sectoriale), fiind destinat mai degrabă să asigure ”o prezență dominantă militar a SUA în Europa
(prin NATO)”. A se vedea Martin Griffiths, coord., op.cit., pp. 250-251. Planul Marshall, după alți autori, este
legat de înființarea OECE (Organizația Europeană de Cooperare Economică), în 16 aprilie 1948, ”pentru a
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a fost membră, participantă directă, de la începutul construcției europene, al înființării celor trei
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Pacific, de astă dată având SUA ca membru plin (pe când, în cazul construcției UE, America nu

direct (ca stat parte la aceste Comunități), formula de la care pleacă azi SUA, în ceea ce privește
regiunea Asia-Pacific are în vedere o implicare încă de la început fermă, clară, ca stat parte.

Astfel, spre deosebire de cazul formării UE, unde SUA s-au menținut mereu deoparte, invocând

un parteneriat transatlantic însă fără să participe, ca membru plin, nici la formarea CECA, CEE,
EURATOM, și mai târziu, a UE, în cazul ariei Asia-Pacific, construind pe baza paradigmei ”Secolului
Pacificului”, observăm următoarele:

- TPP-ul este rezultatul direct al proiectului inițiat de SUA, care l-au negociat ca țară interesată să

facă parte din el. Nici UE și nici Comunitățile Europene sectoriale din care s-a dezvoltat actuala
UE nu au avut și nu au ca stat membru, SUA. De aici, vedem caracterul strict regional pentru UE,

rezervat încă de la început, de SUA (UE nu a devenit nici până azi, un element al parteneriatului
trans-atlantic, în sensul real, politic, juridic, al termenului, adică de construcție trans-oceanică,

unde să fie admise, în structurile UE, și parteneri din zona atlantică, precum SUA și Canada).

Aceștia participă, în schimb, la TPP (forma embrionară a viitoarei Comunități a Pacificului, în
viziunea ambițioasă a SUA).

- TPP este un proiect american încă de la început, în care SUA s-au implicat direct, încă din faza de
negociere și de propunere a textului final. Proiectul construcției europene (CEE, CECA,

EURATOM, UE) a fost doar sponsorizat indirect de SUA, care nu s-au implicat direct în faza de
negociere și de propunere a tratatelor privind Comunitățile Europene sectoriale și nici a UE (în
ciuda parteneriatului trans-atlantic de atâtea ori clamat)

- SUA sunt parte la TPP, cu drepturi și obligații specifice. SUA nu au fost parte și nu sunt parte la
acordurile de înființare ale Celor trei Comunități Europene (CECA, EURATOM, CEE) și nici la
actuala UE, dezvoltată pe baza celor trei acorduri sectoriale.

al unei viitoare re-configurări a lumii comerciale și economice a sec. XXI). Acordurile sectoriale

din care s-a născut UE nu au fost preconizate ca modele globale ci ele aveau un rol specific,
regional-european bine definit în tratatele lor de înființare, limitat la cazul european63.

permite statelor europene să gestioneze în comun ajutorul financiar din cadrul acestui Plan”. A se vedea
Augustin Fuerea, Instituțiile Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, București, 2002, p.15.
63
Gilles Ferréol, op. cit., 46-48; 103-110.
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- SUA doresc să facă din TPP un model global pentru acordurile de liberalizare a comerțului (ceea

- prin implicare în TPP, SUA își preconizează un rol global cheie din perspectiva geo-economică și,
derivat de aici, și din cea geopolitică, pornind de la regiunea Asia-Pacific. În cazul construcției

UE, SUA priveau mai degrabă rolul regional al UE de a îngrădi construcția geopolitică percepută
ca rivală, a URSS-ului. S-ar putea specula cu privire la posibilul rol al TPP de a reprezenta azi, o

formă de îngrădire a puterii în ascensiune a... Chinei, în regiunea Asia-Pacific64 însă trebuie să
avem în vedere contextul geopolitic schimbat (trecerea spre o lume multipolară, interconectată
și în curs de globalizare, unde logica bipolară sau unipolară este dificil de aplicat).

- SUA nu sunt doar parte la TPP ci și la o multitudine de acorduri, inițiative, mecanisme, angajamente

sectoriale privind regiunea Asia-Pacific care, împreună, se pot constitui la un moment dat,
într-o unică și complexă construcție regională (Comunitatea Pacificului sau

Comunitatea Asia-Pacific, ca proiect geopolitic american pe termen lung), prin efectul
unui singur tratat unitar sau al unui set de tratate de coordonare a tuturor acestor mecanisme,
încheiate între statele actualmente părți la aceste acorduri și angajamente sectoriale regionale

- SUA preconizează pentru TPP un rol viitor de „platformă pentru integrări regionale extinse”65, ceea

ce înseamnă că TPP-ului i se vor adăuga în viitor, progresiv (după metoda neo-funcționalistă)
aplicată și în cazul creării UE, o serie de dimensiuni (inițial de cooperare sectorială, ulterior, cu

a trei domenii (după modelul UE)66, anume: politica externă și de securitate comună a statelor

actualmente părți la TPP; politica comercială; politicile de cooperare cu statele și cu alte regiuni
și organizații internaționale. Inițierea, sub imboldul SUA, a unui proces de creare de mecanisme,

O direcție de politică externă a SUA în Asia, deja considerată clasică și care a fost consolidată mai ales în
administrația Bush. A se vedea Simon Bromley, American Power and the Prospects for International Order,
Polity, UK, 2008, pp. 185-189.
65
O impulsionare puternică a politicii externe de re-balansare în Asia-Pacific, promovată de administrația Obama,
față de anul 2006, de exemplu, când nivelul de implicare al SUA în Asia era unul destul de clasic formulat
(promovarea stabilității regionale și menținerea echilibrului actual de putere pentru a împiedica apariția în
Asia a hegemoniilor susceptibile de a afecta interesele americane; prevenirea excluderii din regiune a SUA,
de către un stat sau grup de state care să fie ostile prezenței americane în Asia etc.). A se vedea Guiborg
Delamotte, François Godement, Géopolitique de l’Asie, Ed. Sedes, Paris, 2007, p. 174. Or, în contextul
dinamicilor rapide care au loc la nivel global, existența simultană a mai multor puteri regionale în zona AsiaPacific, unele deja recunoscute ca atare, altele emergente, au dus la o nevoie de accentuare din partea SUA a
strategiilor de asigurare a unei prezențe consolidate în regiune și pe termen lung.
66
Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations internationales, Dalloz,
Paris, 2006, p. 534.
64
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-instituționalizarea progresivă, pornind de la extinderea și multi-dimensionarea TPP-ului, în viitor,
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elemente supranaționale, precum s-a văzut în cazul Celor Trei Comunități sectoriale Europene)

reguli, norme, instituții comune în fiecare din aceste trei dimensiuni, adăugate la actualul TPP,
printr-un tratat de completare și reformare, va corespunde scopului fixat actualmente de SUA
ca TPP-ul să reprezinte ”platforma pentru o viitoare integrare regională amplă”.

- caracterul funcționalist al viitoarei Comunități a Pacificului (sau al Comunității Asia-Pacific),
proiect geopolitic de amploare și pe termen lung, inițiat actualmente de SUA printr-o

serie de acțiuni geo-economice aparent distincte între ele (TPP, participarea la APEC/Asia-

Pacific Economic Cooperation; Parteneriatul Lărgit de Energie SUA-Asia-Pacific; Angajamentul
Economic Extins SUA-ASEAN; Inițiativa Mekongului Inferior; Acorduri de Comerț Liber

bilaterale cu țările din regiunea Asia-Pacific; Acorduri-Cadru de Comerț și Investiții în regiune).

Aici, pornind de la o implicare directă (ca membru) în diferite inițiative, acorduri, parteneriate
și angajamente economice, în regiunea Asia-Pacific, SUA creează progresiv, rețeaua normativă,
de cooperare sectorială din care (pe baza unor Consiliu Asia-Pacific al șefilor de state din

țările membre ale Comunității Pacificului, o Curte de Justiție a Pacificului, o Comisie a

Pacificului tratate unificatoare ulterioare) va crea o singură construcție politică, având un drept
regional propriu, cu instituții proprii (un sau alte instituții specifice acestei construcțăii- nu
neapărat copiate după modelul european-).

- viitoarea Comunitate a Pacificului (sau Comunitate Asia-Pacific) este concepută de SUA

ca pornind actualmente de la TPP (deci, ca fiind în prima fază de evoluție, o construcție de
integrare regional-sectorială, economică, bazată pe un acord de comerț liber regional). Ulterior,

prin transformarea și extinderea TPP într-o uniune vamală sau o piață comună trans-pacifică,

obiectiv deosebit de ambițios și pe termen lung dar care reflectă interesul SUA de a juca serios
în regiunea Asia-Pacificului pe o carte a integrării regionale (la care să adauge și dimensiunea
valorilor politice comun împărtășite, a protecției democrației, drepturilor omului), se va ajunge
la o Comunitate trans-oceanică reală (cu o dimensiune politică), a Comunității Pacificului (sau

a Comunității Asia-Pacific). Spre deosebire de UE, care reprezintă un proiect continental,

Comunitatea Asia-Pacific va reprezenta un proiect mult mai ambițios, un proiect de integrare

- viziunea geopolitică americană a Comunității Pacificului (sau a Comunității Asia-Pacific),
construită pornind de la TPP și mergând până la forme de integrare regională ample (de la piața
comună până la o formă de uniune politică trans-oceanică, posibil după modelul integrărilor
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trans-oceanic (bazat pe conceptul de ”dublu-ocean”, în care puteri atlantice precum SUA și

progresive din cazul UE) poate fi rivalizată de alte proiecte asiatice (Comunitatea

Asiatică, proiect geopolitic comun doar puterilor regionale asiatice, cu excluderea SUA și
Canada și a altor puteri occidentale). Un alt proiect rival poate fi Comunitatea Eurasiatică,

în care Pacificul să fie o zonă periferică dominată de puterile eurasiatice participante la acest

mega-proiect. Comunitatea Eurasiatică poate apare inclusiv prin dezvoltarea unei dimensiuni
economice trans-oceanice pentru SCO/Shanghai Cooperation Organisation, cu formarea unei
Zone SCO Extinse de Liber Schimb, funcționabile în cadrul unui SCO care își adaugă și el,

sectoare de integrare economică și comercială extinse dincolo de Asia Centrală, până la
inițiative, mecanisme, angajamente, acorduri comerciale și de investiții cu țările din regiunea

Asia-Pacific. Astfel, actualul SCO (printr-un tratat de reformare) își poate adăuga un pilon de
integrare sectorială comercială sau economică (zona de liber comerț, uniune vamală) care să

cuprindă țări din regiunea Asia-Pacific, incluzându-le în proiecte rivale cu proiectul american al
Comunității Pacificului. În viitor, pornind de la un acord de liber comerț inițiat de SCO în

regiunea Asia-Pacific, s-ar crea progresiv, comunități economice de integrare regională

(economică, comercială, financiară, inclusiv o Bancă de Dezvoltare a SCO, inclusiv deschisă
țărilor în curs de dezvoltare din regiunea Asia-Pacific). Contra-reacțiile puterilor asiatice și

eurasiatice la Comunitatea Pacificului, prin inițierea de formule concurente de integrare

regională în zona Asia-Pacific (pornind de la Asia Centrală), deci mega-proiecte de integrare
regională pot avea ca bază actuale forme de cooperare regională , precum SCO (din care
SUA este exclusă). SCO poate forma instituții, regimuri normative, mecanisme de
integrare sectorială regională, care să cuprindă nu doar Asia Centrală și Caucazul dar

care să prezinte deschideri spre Asia-Pacific. A gândi că doar un actor global, fie el și SUA,

poate să implementeze nestânjenit, un astfel de proiect geopolitic de tip ”dublu-ocean”

(Comunitatea Pacificului, cu participarea ca membri deplini a două puteri atlantice, SUA și
Canada), într-o lume multipolară și inter-conectată, este o naivitate.

- Comunitatea Pacificului, ca proiect american, pentru consolidarea poziției dominante a SUA în

cooperare și de integrare sectorială presupuse de acest proiect) poate fi inițiată pornind de la
o conectare (prin tratate unificatoare, simplificatoare ulterioare) dintre TPP și mecanisme

deja funcționale în Asia-Pacific unde SUA au deja o implicare directă (prin mecanismul
US-ACEP, ca un singur exemplu, anunțat în 2012, de administrația Obama la Summitul Asiei de
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regiunea cheie Asia-Pacific, ca proiect de integrare regională (pentru Asia-Pacific) dar cu

Est67, care poate reprezenta o formă proto-integraționistă pe sectorul energie, garantată de SUA
prin însăși participarea sa directă la acest mecanism).

-

TPP ca formă de consolidare a poziției SUA în cele două oceane (Atlantic și Pacific),
ca pilon similar cu T-TIP (acord comercial încheiat între SUA și UE).

Anunțul lansării negocierilor dintre SUA și UE privind inițierea unui acord similar TPP (anume,
Acordul ”Parteneriat Transatlantic de Comerț și Investiții sau T-TIP) a fost făcut în iunie 2013, de

președintele Obama și de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, precum și de
președintele Comisiei Europene, Barroso68. Este vorba de un acord ambițios și extins, de comerț,

destinat extinderii semnificative a cooperării dintre SUA și UE în materie de comerț și investiții,
precum și creșterii de locuri de muncă. Acest acord este destinat totodată, să fie și de o importanță

globală, adică ”să crească gradul de competitivitate internațională și să ofere soluții la probleme
globale de interes comun” pentru părțile T-TIP69 (SUA și UE).

Este vorba de un acord încheiat între două blocuri economice și comerciale ”importante ale

lumii, cele mai moderne, mai dezvoltate și mai hotărâte să respecte standardele înalte de protecție
a consumatorului, din lume”70. T-TIP este conceput ca ”un acord revoluționar în materia acordurilor

comerciale”, bazat pe principiile transparenței în comerț și în reglementările de investiții, având
dimensiuni normative dedicate protecției mediului, sănătății și securității și care este privit ca ”o
formă de întărire a parteneriatului transatlantic” (ca și concept strategic)71.

T-TIP este și el, o inițiativă a administrației Obama (care a lansat negocierile în iunie 2013),

demonstrând implementarea unei strategii de asigurare a unei prezențe dominante a SUA, atât în

Din punct de vedere geopolitic, asistăm, în opinia noastră, la începutul sec. XXI, la o mega-

strategie a civilizației occidentale (dacă ne referim la paradigma ciocnirii civilizațiilor, a lui

Huntington) de a se re-poziționa global într-o formulă care să o avantajeze, în raport cu alte puteri
www.state.gov/p/eap/regional/acep/index.htm, accesat la 1 februarie 2016.
https://ustr.gov/ttip, accesat în 1 februarie 2016.
69
Idem.
70
Ibidem.
71
Ibidem.
67

68
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ceea ce privește zona euroatlantică dar și în ceea ce privește zona Asia-Pacific, la începutul sec. XXI,

concurente, în lumea multipolară și în plină re-configurare, a sec. XXI: este vorba de construirea

unui mega-proiect occidental, euro-atlantic, care conferă o nouă dimensiune, revigorează
parteneriatul transatlantic sau ce se înțelegea prin el până la T-TIP.

Dacă în zona Asia-Pacific, SUA încearcă să își consolideze poziția prin forme economice

precum TPP, în zona bătrânului continent SUA încearcă o mișcare geo-economică similară TPP-

ului, despre care a și afirmat (prin administrația Obama) că îl dorește ca un ”model global pentru
toate acordurile de comerț liber ale viitorului”.

Dacă în cazul UE, ca o construcție politică având dimensiuni de integrare certă, SUA nu au

dorit să se implice direct (ca membru) încă de la începutul procesului (inițierea celor trei
Comunități Europene sectoriale, CECA, EURATOM, CEE), în cazul TPP (pentru regiunea AsiaPacific) observăm că, pentru a da formă ulterior, mega-proiectului geo-economic (și ulterior, politic)
al Comunității Pacificului72, SUA au ales formula implicării directe, ca parte la TPP, ca membru
fondator al acestei forme de proto-integrare regională.

Odată cu negocierea T-TIP (ca acord de comerț liber similar TPP-ului), între cei doi actori (SUA și

UE) se dă o formă concretă (sectorială, proto- integraționistă, comercială, de investiții) acestui
concept strategic învechit (parteneriatului transatlantic).

Negocierea între SUA și UE, în 2013, a unui acord precum T-TIP arată că este vorba de un mega-

proiect geopolitic, al civilizației occidentale în ansamblul său, pentru secolul XXI,
Existența UE (construcție politică având dimensiuni certe supranaționale)73

-

Existența unei zone euro (moneda unică), ce se dorește a fi extinsă, cea mai evoluată formă

-

Existența integrărilor sectoriale, transformate acum în ”politici ale UE”

de integrare economică74

Sintagma de ”Comunitate a Pacificului” își are originile într-un discurs politic al președintelui SUA, Bill Clinton,
fiind folosită de acesta când, în 1993, cu prilejul vizitei sale în Japonia și Coreea de Sud, a vorbit de ”un
parteneriat reînvigorat între SUA și Japonia, privind mai multă deschidere a economiilor, mai mult comerț și
susținere a democrațiilor”. A se vedea Derek McDougall, Asia Pacific in World Politics, Lynne Reinner
Publishers, Boulder, London, 2007, pp. 42-43.
73
Marie Claude-Smouts, op. cit., pp. 538-539.
74
A se vedea și Gilles Ferréol, coord. , op. cit., pp. 245-255.
72
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construit de la următoarea bază:

-

Existența unui set de instituții UE proprii, a unui drept supranațional (european)75

-

Extinderea UE la 28 de state din Europa (cu luarea în considerare, ulterior, a Brexit-ului,

-

Adăugarea la acestea, a unui pilon transatlantic proto-integraționist (T-TIP) care reflectă

din iunie 2016).

un nou concept de ”parteneriat transatlantic” (adus la un nivel superior celui de cooperare

strategică existentă, adică adus la nivelul de integrare economică și comercială, prin acord de
liber comerț).
-

Este vorba de desfășurarea unui proiect geo-economic SUA-UE foarte ambițios (prevede
construirea unei forme proto-integraționiste76 care să cuprindă pentru prima dată,
SUA ca parte directă și nu ca sponsor, la proiectul noului parteneriat transatlantic)

-

parteneriatul transatlantic primește o dimensiune geo-economică similară a ceea ce

reprezintă NATO pe plan militar (securitatea economică a ariei occidentale, în fața altor
mega-proiecte economice desfășurate sau inițiate de alți actori globali sau regionali).

-

Dimensiunea globală a T-TIP (destinat ”să se adreseze și chestiunilor globale de interes

comun”)77, care completează TPP (forma geo-economică de asigurare a supremației SUA în

Pacific), un al doilea acord de liber schimb destinat să fie model pentru toate acordurile de
liber comerț ale viitorului, arată interesul celor doi actori (SUA și UE) de a dezvolta la
nivel global o formulă proprie, unitară, coerentă, de liberalizare a comerțului.

Ținând cont de implementarea TPP în regiunea Asia-Pacific și de inițierea T-TIP pentru

face cu o strategie SUA de a dezvolta un joc geo-economic de putere prin conceptul de ”dubluocean” (pilonul euro-atlantic, prin T-TIP și pilonul pacific, prin TPP).

Idem, pp. 90-95.
Jacques Pelkmans, op. cit., pp. 8 (prezentând etapele Balassa ale integrării economice, care încep de la un acord
de liber schimb, până la crearea de uniuni vamale, piețe comune, uniuni economice și culminând cu
integrarea economică totală).
77
https://ustr.gov/ttip, accesat în 1 februarie 2016.
75

76
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zona euro-atlantică, ambele având SUA ca parte directă în aceste acorduri, cu dimensiune

Această strategie exprimă interesul SUA de a își consolida poziția de actor dominant în

Oceanul Atlantic (prin pilonul geo-economic al T-TIP) simultan și în Oceanul Pacific (în
regiunea Asia-Pacific, în sens larg, prin pilonul TPP).
În loc de concluzii:

Dacă azi, administrația Obama îi conferă TPP-ului o misiune de angajare pașnică/peaceful

engagement (și cu posibilitatea de participare ulterioară, a Chinei, în anumite condiții),
schimbarea administrației americane ar putea duce la alte utilizări strategice ale TPP

(containment-ul adversarului în Pacific; adăugarea unei dimensiuni militare la TPP, pentru
apărarea, în zona acoperită de TPP, a poziției dominante a SUA;

adăugarea unor

instituții/mecanisme, obiective NATO de a interveni în Pacific pentru apărarea securității
economice a SUA în cadrul TPP- conexiunea NATO și TPP; folosirea TPP pentru a contrabalansa
regional influența globală a BRICS; folosirea TPP pentru a contrabalansa ori zădărnici
implementarea proiectului strategic recent propus de Rusia, privind ”Europa unită de la Atlantic la
Vladivostok” etc.).

Atât TTP cât și T-TIP reprezintă două priorități de politică externă ale administrației Obama

care se înscriu într-un cadru strategic deosebit de ambițios, pe care putem doar să îl
întrevedem și care presupune folosirea progresivă, în două arii geopolitice diferite, a unor

forme proto-integraționiste destinate să ducă la două tipuri de mega-proiecte

(Comunitatea Pacificului și Comunitatea Euroatlantică), mult evoluate față de actualul
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parteneriat transatlantic și față de actuala implicare a SUA în zona Asia-Pacific.

Anexe (harti):

Harta 1: Statele părți la T-TIP si posibilități de extindere
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Sursa:
http://www.herinst.org/BusinessManagedDemocracy/government/trade/images/TTIP
-map.jpg, accesat in 11 august 2016

Harta 2: Prezentare comparativă a TPP și a T-TIP
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Sursa: http://bilaterals.org/IMG/png/86-int-trade-treaties-map.png, accesat in 11 august
2016

Harta 3: Acorduri comerciale de comert intre China si SUA
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Sursa:
http://www.caixabankresearch.com/documents/10180/1507175/i1506IM_D1_01_ING_fm
t.png , accesat in 11 august 2016

Harta 4: Membrii T-TIP (cu date FMI, OMC din 2013 si 2012)
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Sursa:
http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2014/04/Topic_Figure8.jpg, accesat in 11 august 2016

Harta 5: Harta cu zonele acoperite de TPP si de T-TIP
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Sursa:
https://economics.rabobank.com/Global/Publicatie%20afbeeldingen/2015/09%20Sept
ember/ER-TTIP-20150901/fig1.png, accesat in 11 august 2016

Harta 6: membrii TPP si ai T-TIP, acordurile de baza pentru o evolutie integrationista
regionala de tip “dublu–ocean”, cu implicarea directa a SUA in ambele cazuri (pana la megaproiectele Comunitatii Pacificului si al Comunitatii Euroatlantice, ca forme evoluate transoceanice de integrare economica, initiate de SUA in sec. XXI)
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Sursa: https://agenda.weforum.org/wp-content/uploads/TPP-TTIP-4.png, accesat in 11
august 2016

Harta 7: Forme de cooperare regionala in Asia-Pacific
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Sursa: http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/10/TPP-2-Reuters.jpg, accesat in 11
august 2016

Harta 8: Principale forme de zone de liber comert din lume (cu focalizare pe zona AsiaPacific)
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Sursa:
http://image.slidesharecdn.com/akaishi-session2-presentation-141124101122conversion-gate01/95/milestones-reached-more-to-come-challenges-to-overcome-inconcluding-the-japaneu-epa-koichi-akaishi-2-638.jpg , accesat in 11 august 2016

Harta 9: Prototip de mega- zona de liber comert, cu impact global asupra regulilor de
comert liber in sec. XXI
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Sursa:
http://image.slidesharecdn.com/junarima-jetro-asiabusinessweekdublin140619091823-phpapp01/95/jun-arima-jetro-asia-business-week-dublin-15-638.jpg
,
accesat in 11 august 2016

Harta 10: state membre BRIC (grupul initial, fara Africa de Sud)
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Sursa:http://geopoliticayecologia.bligoo.com/media/users/35/1753962/images/public/664
041/bric-nations-map.gif?v=1416087847398, accesat la data de 1 august 2016

Harta 11: state BRICS si state membre TPP
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Sursa: http://www.tombostudios.com/graphix/BRICS_TTP.jpg, accesat la 1 august 2016

Harta 12

Page
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Sursa:https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&
bih=716&q=BRICS+map&oq=BRICS+map&gs_l=img.3, accesat la data de 1 august 2016

Harta 13: state membre ale TPP

Page
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Sursa:https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&
bih=716&q=trans+pacific+partnership&oq=trans+pacific+partnership&gs_l=img.3...,
accesat in 1 august 2016

Harta 14: aria acoperita de TPP
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Sursa:https://www.google.ro/search?hl=ro&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1152&
bih=716&q=trans+pacific+partnership&oq=trans+pacific+partnership&gs_l=img.3...261
6, accesat in 1 august 2016

Harta 15: organizatii regionale
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Sursa:https://ronmamita.files.wordpress.com/2013/10/regional_organizations_map.png?w
=908&h=420, accesat in 1 august 2016

Harta 16: ariile cu economii dezvoltate; zonele cu potential economic si comercial de
dezvoltare
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Sursa:
http://www.thesmartcube.com/images/Insights/2012/01/Introduction-map.jpg,
accesat la 1 august 2016
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