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ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС И ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С 
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Rezumat. Relaţiile dintre Rusia şi ţările din Europa de Est nu sunt armonioase, deşi 
drumul către schimbările fundamentale în aceste ţări a fost deschis de perestroika. Rusia este 
îngrijorată de expansiunea NATO spre Est, de planurile de amplasare a scutului american 
antirachetă  în Polonia, Cehia, România şi Bulgaria. În Europa există suspiciuni privind aşa 
numitele sentimente neo-imperiale în Rusia. Criza globală a afectat toate ţările din Uniunea 
Europeană, în special pe cele din Europa de Est. Rusia a suferit şi ea pierderi mari. Volumul 
schimburilor comerciale a scăzut cu 40-50%.  Este  necesar ca eforturile să se concentreze asupra 
restabilirii volumului schimburilor şi a planurilor de dezvoltare a investiţiilor şi, de asemenea, 
este necesar ca aceste probleme să fie discutate cu toate părţile interesate. Este important să se 
acorde atentie propunerilor Uniunii Europene în privinţa parteneriatelor pentru modernizare. In 
sfera politică ar fi de dorit să se stabilească relaţii mai constructive cu NATO şi UE referitoare la 
securitatea externă şi,totodată, să se ajungă la un nou acord între Rusia şi Alianţa Nord- 
Atlantică.  Experţii discută variante privind calitatea de membru al Rusiei în NATO şi stabilirea 
unei uniuni a Rusiei şi UE. În ciuda unei reacţii critice din partea societăţii cu privire la asemenea 
măsuri radicale, este necesar să fie luate în calcul atât aspectele pozitive, cât şi cele negative pe 
care le implică această propunere pentru Rusia. 

 Abstract. Relations between Russia and the Eastern European Countries are not 
harmonious, although the way for fundamental changes was cleared by perestroika. Russia is 
worried by expansion of NATO to the East, the plans to allocate the American anti-missile defence 
in Poland, Czechia, Romania and Bulgaria. There are apprehensions in Europe about the so 
called “neo-Empire” sentiments in Russia. The global crisis has gripped all the countries in EC, 
especially in the Eastern Europe. Russia has suffered big losses. The volume of trade decreased by 
40-50 %. It is useful to concentrate the efforts on reestablishing the trade volumes and developing 
investment plans, and to discuss these issues with all interested parties. The EU’s proposal about 
partnership for modernization is worth paying attention to. In the political sphere it would be 
desirable to establish more constructive relations with NATO and EU regarding external security, 
to come to a new agreement with Russia and the Alliance. The experts discuss the variants about 
membership of Russia in NATO and establishing Unity of Russia and EU. In spite of the criticism 
in society about such radical measures, it is worth considering all the positive and negative 
aspects of this proposal for Russia. 

Резюме. Отношения между Россией и странами Восточной Европы нельзя 
считать гармоничными, вопреки тому что путь к фундаментальным переменам был 
открыт перестройкой.  Россия озабочена  расширеним НАТО на Восток, планами 
размещения элементов ПРО в Польше, Чехии, Румынии и Болгарии. В Европе проявляются 
подозрения в отношении так называемых нео-имперских чувств России. Глобальный кризис 




