INTERVIU
dacã ei sunt angajaþi la stat. Cu privire la
prima afirmaþie, cã aº fi exponentul politicii
germane de austeritate, vã spun un lucru
foarte simplu: în 2010 când noi am luat
deciziile legate de mãsurile de austeritate,
nu aveam bani sã plãtim integral salariile în
tot sectorul bugetar, aveam un deficit uriaº
al fondului de pensii care ºi acum se menþine
ºi vã spun cã e 3,6 miliarde de euro deficitul
la fondul de pensii ºi mai aveam o mare
problemã: nu puteam împrumuta bani de pe
pieþele internaþionale pentru cã România
avea dezechilibre macroeconomice foarte
mari. ªi atunci a trebuit sã luãm niºte mãsuri
interne pe care nu ni le-a cerut nici
Germania nici alte þãri, pur ºi simplu nu
aveam soluþii ºi am anunþat populaþia cã sunt
mãsuri temporare ºi pe mãsurã ce vom
putea, vom reveni la salarii, la pensii.
Dar eu pot sã vã dau o explicaþie de ce a fost
o reacþie europeanã atât de puternicã ºi nu
numai europeanã, ºi americanã, ºi canadianã, pentru cã România s-a angajat sã
respecte niºte valori democratice, printre
care statul de drept este o condiþie elementarã pentru a fi partener al þãrilor din
Uniunea Europeanã ºi al þãrilor din NATO.
Ori reacþia europeanã nu a fost pentru cã nu
am aplicat mãsuri de austeritate, ci a fost
rezultatul încãlcãrii normelor statului de
drept de cãtre o majoritate parlamentarã. A
doua chestiune legatã de slujirea cu loialitate
a intereselor americane: vreau sã ºtiþi cã
România a fãcut o politicã de consolidare a
securitãþii sale naþionale ºi nu împotriva
Rusiei. Noi nu putem concepe în momentul
de faþã cã Federaþia Rusã ar fi un risc de
securitate naþionalã pentru România, în
schimb, riscurile majore pe care considerãm
cã le avem, sunt legate de state care nu
respectã normele internaþionale ºi ºtim
foarte bine cã în apropierea României în
Orientul Mijlociu sunt astfel de state. De
asemenea, ºtim foarte bine cã este o bãtãlie
formidabilã a reþelelor teroriste sã aibã acces
la tehnologii militare, inclusiv rachete, care
pot ameninþa teritoriul României. ªtiþi bine,
dacã vã uitaþi pe hartã, ce scurtã e distanþa
dintre România ºi zona de risc terorist sau
apropierea de state care desfãºoarã programe nucleare în mod netransparent ºi care
au depãºit de mult momentul deþinerii de
tehnologii pentru rachete cu razã medie ºi
lungã de acþiune. Noi facem, în primul rând,
politica noastrã de securitate ºi nu a Statelor
Unite. ªi aici aº vrea sã aºez un mesaj pozitiv: cu aliaþii noºtri din NATO ºi din
Uniunea Europeanã cãutãm întotdeauna
obiectivele comune. Nu toate obiectivele
noastre sunt similare cu ale aliaþilor noºtri.
Dar atunci când le gãsim, le punem în aplicare. ªi vã dau un exemplu: poziþia noastrã
faþã de Kosovo. ªtiþi foarte bine cã avem o
poziþie total diferitã de a aliaþilor noºtri. Aº
spune cã este o poziþie similarã cu a
Moscovei. Deci, aici nu avem nimic a da
nimãnui ºi nimic a lua de la nimeni. Dar
când am gãsit un partener care are aceleaºi
obiective ca ºi noi din punct de vedere de
securitate, ºi acestea au fost Statele Unite,
am fost de acord sã instalãm elemente ale
scutului antirachetã pe teritoriul României.
Serghei Bereþ: Dar aceasta contravine
intereselor Rusiei.

Traian Bãsescu: Nu, pentru cã Rusia a
primit toate garanþiile cã nu sunt îndreptate
aceste rachete împotriva sa. Îmi permiteþi sã
vã mai aduc un argument? România va avea
pe teritoriul sãu douãzeci ºi patru de rachete
antirachetã. Câte rachete are Federaþia
Rusã?
Serghei Bereþ: În Federaþia Rusã sunt
mai multe rachete, dar…
Traian Bãsescu: Bun, ºi atunci de ce o
problemã? Este clar cã ne protejãm împotriva unui stat cu potenþial infinit mai mic sau
a unei acþiuni teroriste ºi nu împotriva
Rusiei care are mii de rachete. Ce poþi sã
faci cu 24 de rachete împotriva arsenalului
Federaþiei Ruse? Cãrui politician român credeþi cã i-ar trece prin cap sã se apere cu 24
de rachete împotriva Federaþiei Ruse? Este o
copilãrie. Nu se susþine tehnic o astfel de
suspiciune.
Serghei Bereþ: România este unul dintre
membrii Alianþei Nord Atlantice ºi pe teritoriul României sunt amplasate numai
anumite elemente antirachetã. În cazul de
faþã România este o verigã în cadrul acestui sistem de scut antirachetã ºi de aceea
Federaþia Rusã priveºte toate acestea în
mod complex, adicã ºi eforturile
României, ºi ale Poloniei, ºi ale Turciei, ºi
ale altor þãri, de exemplu, Spania.
Traian Bãsescu: Staþi sã ne înþelegem.
Vorbiþi în numele Federaþiei Ruse sau al
dumneavoastrã ca ziarist?
Serghei Bereþ: În numele meu.
Traian Bãsescu: Deci ca ziarist.
Serghei Bereþ: Eu nu am fost împuternicit sã vorbesc în numele Federaþiei Ruse.
Traian Bãsescu: Da, am înþeles. Eu pot
vorbi în numele României.
Serghei Bereþ: De aceea, conducerea rusã,
dupã cum ºtiþi, a dorit sã primeascã o
garanþie în scris cã aceste rachete nu sunt
îndreptate împotriva sa. Federaþia Rusã a
cerut aceastã garanþie în scris care nu a
venit ºi considerã cã scutul antirachetã
este un sistem american. În mod firesc,
aceasta serveºte intereselor Statelor
Unite. În felul acesta, statele care
amplaseazã pe teritoriul lor elemente ale
scutului antirachetã fac aceasta poate ºi
în interesul lor, dar ºi în interesul Statelor
Unite.
Traian Bãsescu: ªtiþi foarte bine cã eu nu
sunt un adversar al Statelor Unite, dimpotrivã, sunt un prieten al Statelor Unite, dar
la fel de bine, dacã n-aþi ºtiut pânã acum, trebuie sã ºtiþi cã nu am fost niciodatã un
adversar al Federaþiei Ruse. ªi mi-aº dori
mult, dând la o parte lucrurile în care, sã
spunem, nu putem coopera, sã le gãsim pe
acelea în care putem coopera. ªi sunt extraordinar de multe zone în care, eu consider,
am putea coopera. Þineþi cont cã sunt
preºedinte de 8 ani ºi firme ruseºti deþin
aproape integral producþia de oþel a
României, cel puþin producþia de oþeluri speciale este în mâna unor investitori ruºi.
Investitori ruºi deþin toatã producþia de aluminiu a României. Investitori ruºi deþin
rafinãrii în România. Investitori ruºi deþin
perimetre de exploatare a gazelor ºi a þiþeiului în Marea Neagrã. Dumneavoastrã, ca
ziarist, nu vi se pare cã este suficient ca sã
argumentãm cã suntem parteneri de bunã

credinþã ai Federaþiei Ruse atâta timp cât
interesele noastre nu sunt afectate? ªi am sã
mã întorc puþin la rãspunsul dumneavoastrã
cu sistemul antirachetã complex. Oricât aº
vrea sã privesc din punctul dumneavoastrã
de vedere lucrurile, îmi este foarte greu sã
accept varianta cã scutul antirachetã ar fi o
ameninþare la adresa Federaþiei Ruse.
Dumneavoastrã puteþi avea o abordare faþã
de americani. Este clar cã noi avem alta. Dar
eu, ca ºef al statului român, a trebuit sã
privesc în primul rând la securitatea
României. Iar cele 24 de rachete antirachetã
sunt un element de protejare a teritoriului
României împotriva oricãrui atac terorist sau
a unui stat care ar vrea sã loveascã un stat
NATO. De ce este important acest lucru?
România are reactoare nucleare, România
are companii chimice ºi multe alte obiective
care, dacã ar fi lovite de o þarã mai micã sau
de un grup terorist, ar produce un dezastru.
Dar mai spun o datã: niciodatã nu ne-a trecut prin cap cã ne-am putea apãra de Rusia
cu 24 de rachete. ªi vã mai aduc un argument: NATO are un dialog constant cu
Federaþia Rusã. Aproape la fiecare summit
NATO se desfãºoarã ºi summit-ul NATOFederaþia Rusã.
Serghei Bereþ: În afarã de Chicago…
Traian Bãsescu: La Chicago n-a venit domnul preºedinte Putin, dar la Bucureºti a venit
ºi a fost un summit bun. Iar preºedintele
Medvedev a venit la summit-ul de la
Lisabona exact când s-a stabilit crearea scutului antirachetã. Preºedintele Medvedev a
stat lângã mine, suntem douã þãri cu „R”,
Rusia ºi România, a fost în stânga mea sau
eu am fost în dreapta dânsului, dar acolo
împreunã am discutat. Sigur, n-am avut
neapãrat un punct de vedere comun ºi vã pot
spune cã diferenþele n-au fost mari. Dar
Rusia este un partener al NATO ºi nu un
duºman al sãu ºi Rusia al NATO.
Serghei Bereþ: Tocmai de aceea Rusia
este uimitã cã NATO ºi România
desfãºoarã pe teritoriul sãu sistemul
antirachetã.
Traian Bãsescu: Dar nu îndreptat împotriva
Rusiei, e prea slab ca sã fie suficient
împotriva Rusiei. Vorbesc de componentele
de pe teritoriul României.
Serghei Bereþ: Vorbiþi de state teroriste,
de organizaþii teroriste, aþi putea sã
numiþi un stat sau organizaþie care
ameninþã NATO ºi România?
Traian Bãsescu:Nu, n-am sã fac lucrul
acesta, dar ºtiþi foarte bine cã sunt state care
dezvoltã capacitãþi nucleare, care refuzã sã
se supunã controlului Agenþiei de la Viena.
ªi în afarã de asta, ºi vã spun prieteneºte,
este greu ca dumneavoastrã, ziarist din
Federaþia Rusã, sã mã convingeþi cã nu ºtiþi
ce înseamnã riscul terorist. Pe teritoriul
Federaþiei Ruse au fost evenimente teroriste
majore ºi nu vreau sã le amintesc, pe teritoriul Statelor Unite au fost acþiuni teroriste
grave, pe teritoriul Europei au fost astfel de
acþiuni ale grupurilor teroriste. Ce ne-ar
putea face pe noi, pe oamenii politici, sã nu
anticipãm cã existã riscul ca o grupare teroristã, mai devreme sau mai târziu, sã dispunã
de capabilitãþi nucleare. Cine ne garanteazã
nouã, Rusiei, Americii, Europei, cã acest
lucru nu se va întâmpla niciodatã?
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