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Abstract. The last 20 years have had their toll on the „new world order“
established in the aftermath of the Cold War. This article presents and
analyzes the way the US have acted their superpower age and how
America must look at the new distribution of power, and take into account
the US predominance in military power and the newfound economic rise
of the rest: China, India, Russia, Brazil and other regional powers. The
paper also examines the rising importance of legitimacy for American
foreign policy actions and the way the new distribution of power influences
international politics.
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I. Puterea americanã astãzi

Transformarea importantã ce se petrece în acest moment în sistemul interna-
þional, care constã în schimbarea structurii distribuþiei de putere, migrarea puterii
(economice, politice, sociale) dinspre Vest spre Est, se contureazã a fi principalul
eveniment istoric al secolului XXI. Fie cã acest lucru se datoreazã „ascensiunii
celorlalþi“1 sau apusului principalei puteri, Statele Unite, el va fi definit de mo-
dul în care se va produce aceastã tranziþie, de rolul pe care noii „emancipaþi“ ai
puterii vor înþelege sã-l joace, precum ºi de modul în care fostele mari puteri vor
accepta sã renunþe la poziþiile lor actuale.
În memoriile sale, Secretarul de Stat Dean Acheson a definit capacitatea de

anticipa viitorul drept definirea unei imagini, care trece de prezentul întunecat de
crizele conflictelor actuale, reuºeºte sã întrezãreascã o formã a lucrurilor ce vor
veni ºi defineºte ce ar trebui fãcut pentru a le anticipa2.
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Descriea actualului mediu internaþional drept unul „complex“ este vagã. Din-
tre tentativele de a aprecia viitoarele provocãri, este de amintit Proiectul Princeton
asupra Securitãþii Naþionale, un efort asiduu, întins pe mai mulþi ani, de a dez-
volta o doctrinã a secolului XXI pentru politica externã a Statelor Unite care ar
avea efectul doctrinei containment-ului din timpul Rãzboiului Rece. Efortul a
implicat sute de analiºti de politicã externã, dar, dupã mai multe întâlniri, rapor-
tul final a stabilit cã nu se va ivi niciun nou principiu organizator — asemãnãtor
containment-ului, lãrgirii, balansãrii sau promovãrii democraþiei — din cauza
faptului cã niciunul dintre pericolele pe care Statele Unite le vor înfrunta nu re-
prezintã în sine un pericol de neevitat.
În cadrul acestei transformãri, rolul de a defini noua ordine mondialã, de a

modela tranziþia ºi de a împuternici noile state va reveni Statelor Unite. Super-
puterea actualã, singurul stat cu interese cu adevãrat globale, cu mijloace globale
de apãrare a acestor interese, cu cel mai mare buget de apãrare, distribuitor net
de securitate, posesor al celei mai mari ºi competitive economii, al unei rate con-
sistente de creºtere demograficã, va fi forþatã în urmãtoarele decenii sã îºi admi-
nistreze propriul declin ºi sã încerce sã modeleze noul sistem internaþional, aºa
cum, în alte condiþii, a definit sistemul internaþional post-1945.
Sunt pregãtite Statele Unite pentru o asemenea muncã titanicã? O discuþie în

actualul context despre politica externã americanã dupã 11 septembrie ar fi ne-
productivã în acest moment de realiniere, odatã cu schimbarea administraþiei la
Washington. Principalele decizii de politicã externã ºi de securitate ale adminis-
traþiei Bush sunt universal cunoscute ºi dezbãtute în acest moment, la fel ºi efec-
tele lor pe termen scurt ºi mediu (în cazul Afganistanului, Irakului ºi al rãzboiu-
lui global împotriva terorismului). Stilul în care aceste decizii au fost aplicate a
devenit imperial ºi arogant. Guvernele strãine erau doar informate de deciziile
SUA; nu a existat consultare între SUA ºi aliaþi, iar atunci când aceasta a existat,
a fost minimã. Oficialii americani importanþi, s-a observat, trãiesc în majoritatea
timpului claustraþi în „propria bulã de sãpun“, reducând la minimum interac-
þiunea cu strãinii sau oficialii de acelaºi rang: „Când ne întâlnim cu oficialii
americani, ei vorbesc ºi noi ascultãm — rareori îi contrazicem sau le spunem
adevãrul pentru cã pur ºi simplu nu-l pot digera. Ei doar repetã poziþia americanã
precum turistul care crede cã trebuie doar sã vorbeascã mai tare ºi lent pentru ca
sã fie înþeles“3.
Christofer Patten, comisarul pentru relaþii externe al UE, subliniazã aceastã

tendinþã: „Chiar ºi ca oficial strãin important ce trateazã cu administraþia SUA,
eºti conºtient de rolul tãu de subordonat: oricât de curtenitoare sunt gazdele tale,
vii ca un subordonat ce aduce bunãvoinþã ºi sperã sã plece cu o binecuvântare
pentru eforturile sale... În interesul leadership-ului umil la care Preºedintele
Bush aspirã de drept, ar fi folositor ca unele dintre ajutoarele sale sã încerce sã
intre în propriile birouri pentru o întâlnire cu ei înºiºi odatã“4.

32 BOGDAN DIÞOIU 2

————————
3 Fareed Zakaria, op. cit., p. 224.
4 Ibidem, p. 225.



Patten descrie vizitele oficialilor americani în strãinãtate: anturaje numeroa-
se, blocarea circulaþiei în oraºe, bruscarea privitorilor de cãtre Serviciile Secrete,
totul creând un spectacol nu tocmai plãcut strãinilor. Vizitele în strãinãtate ale
preºedintelui Bush constau într-un contact cât mai redus cu þãrile pe care le
vizita; contactele cu societãþile civile ºi de afaceri sunt minime; vizitele la monu-
mentele ºi simbolurile naþionale sunt rare. Aceastã deconectare faþã de realitatea
din strãinãtate va deveni din ce în ce mai importantã; pe mãsurã ce puterea va fi
redistribuitã, Statele Unite vor fi puse în faþa restrângerii opþiunilor de politicã
externã; modul ºi motivele în urma cãrora vor fi fãcute aceste alegeri5 vor creºte
în importanþã: ascensiunea Chinei, indiferent cã va fi realizatã prin acomodare,
containment sau crearea unui NATO sud-asiatic, va reduce opþiunile politico-mi-
litare americane în Asia de Sud ºi Sud-Est.
În principiu, acest lucru s-ar traduce prin stabilirea unor regiuni de interes

vital din punct de vedere al securitãþii, al politicii externe americane ºi al cuplãrii
cu alte mari puteri în cazul zonelor de interes secundar. A rãmas Europa o regiu-
ne relevantã când vine vorba de securitatea Statelor Unite? Am putea trãi într-o
Europã în care povara menþinerii securitãþii migreazã dinspre Statele Unite în-
spre Uniunea Europeanã ºi Rusia? Aceste întrebãri vor necesita un rãspuns mai
devreme sau mai târziu. Pe mãsurã ce PIB-ul global va creºte mai rapid decât cel
al Statelor Unite, cheltuielile militare globale vor creºte ºi ele, iar ponderea celor
americane se va diminua. Politicile urmãtorului secol ar trebui sã aibã un raport
rezultate/costuri cât mai mare pentru a aduce valoare adãugatã securitãþii State-
lor Unite, dar ºi pentru a pãstra statutul sãu de primus inter pares într-o lume
multipolarã.

II. Cum se clãdeºte viitorul

Controlul tranziþiei puterii este dificil în condiþiile creºterii pericolelor siste-
mice. Terorismul ºi armele de distrugere în masã vor rãmâne în capul listei
acestor pericole, alãturi de ascensiunea unor actori nonstatali, precum Hamas ºi
Hezbollah, ce par a fi mai puternici decât actorii statali pe al cãror teritoriu ope-
reazã. Cum balanþa de putere se înclinã dinspre Statele Unite, acelaºi lucru se în-
tâmplã ºi pentru state ºi actori nonstatali. Richard Haas, fost director de planifi-
care politicã în cadrul Departamentului de Stat, avertizeazã cu privire la creºte-
rea „nepolaritãþii“ — refluxul de putere dinspre guverne spre actori mai amorfi
ºi conectaþi; Niall Ferguson presupune acelaºi lucru în cazul „apolaritãþii“; alþii
au observat ascensiunea unor persoane care au acumulat influenþã în politica
globalã. Statele Unite vor trebui sã decidã cum vor sã interacþioneze cu aceºti noi
actori de politicã externã6.
Cele mai noi ameninþãri vor fi cele de naturã nontradiþionalã. În 2008, pieþele

globale financiare, de alimente ºi de energie au fost lovite de o serie de ºocuri,
iar rãspunsul a fost creºterea intervenþiei guvernelor naþionale. Încã nu este atât
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de evident dacã aceste intervenþii au avut efecte benefice. Încãlzirea globalã ºi
spectrul unei pandemii dominã ºi acum agenda politicã internaþionalã.
Puterea ºi influenþa americane vor fi supuse pe termen lung acþiunii a trei fac-

tori: ascensiunea Asiei, extremismul ºi revoluþia informaticã a globalizãrii, însã
vor rãmâne indispensabile pentru economia mondialã, securitatea internaþionalã
ºi managementul relaþiilor dintre marile puteri. Vor exista pretendenþi, dar niciu-
nul nu va replica poziþia globalã a Statelor Unite, modul de conducere a relaþiilor
internaþionale sau avantajele societale. Riscul cel mare va veni de la înclinaþia
noilor puteri de a juca rolul free rider-ului: inabilitatea sau ostilitatea lor faþã de
asumarea propriei greutãþi politice în guvernarea globalã ºi în crearea de „bunuri
publice globale“ va lãsa sistemul internaþional dependent într-un mod dispropor-
þionat de Statele Unite.
Astãzi, distribuþia puterii în lume este foarte diferitã. Conform Goldman

Sachs ºi Deutsche Bank, din 2010, creºterea anualã de venit naþional combinatã
a Braziliei, Rusiei, Indiei ºi Chinei va fi mai mare decât cea a Statelor Unite,
Japoniei, Germaniei, Regatului Unit ºi Italiei luate împreunã; iar în 2025 va fi
dublã faþã de creºterea economicã în G–77.
Aceste tranziþii au fost evidente încã din anii 1990 — iar sfârºitul Rãzboiului

Rece a reprezentat o oportunitate de a adapta instituþiile internaþionale la noua
distribuþie a puterii. Washingtonul a preferat atunci sã întãreascã ordinea deja
existentã: GATT a devenit WTO (World Trade Organization), NATO s-a extins
în Europa de Est ºi cãtre Balcani, politicile macroeconomice cunoscute mai apoi
drept „Consensul de la Washington“ au devenit standarde pentru instituþiile
financiare internaþionale importante. Au existat schimbãri instituþionale dedicate
acomodãrii noilor puteri, crearea Forumului de Cooperare Economicã Asia-
Pacific (APEC) sau admiterea Chinei în WTO în 2001, dar ele au fost limitate în
numãr ºi efecte.
Administraþia Clinton a avut bune temeiuri pentru a nu întreprinde mai mult

la începutul anilor 1990. Recrearea instituþilor internaþionale reprezintã o sarcinã
fãrã beneficii ºi presupune ca deþinãtorii de putere sã cedeze, în mod voluntar,
parte din aceasta. La acel moment nu exista o urgenþã a definirii unei noi ordini
internaþionale: India ºi China creºteau, dar erau încã departe de nivelul unor mari
puteri, iar reducerea numãrului de militari americani din Germania a fost însoþitã
de mari controverse. CreareaWTO a întãrit regimul comerþului mondial, iar ope-
raþiunile NATO din Bosnia ºi Kosovo au fost salutate pentru eficacitatea lor.
Tratatul de Neproliferare Nuclearã a fost reînnoit pe termen nedefinit, iar Statele
Unite pãreau capabile sã-ºi implementeze agenda politicã într-un mod legitim
prin diplomaþia multilateralã.
Aceste câºtiguri au fost însoþite de costuri ascunse. Multe dintre noile puteri

considerau cã structurile de guvernanþã globalã existente nu le reprezentau inte-
resele: comportamentul FMI în timpul crizei din 1998 a creat resentimente în
Asia, India a fost frustratã de obiecþiile americane la testele sale nucleare, China
obosise de lungul proces de aderare la WTO, iar bombardarea ambasadei chi-
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neze din Belgrad a dus la o renaºtere a pasiunilor naþionaliste. De altfel, rãzboiul
din Kosovo ºi înclinaþia Statelor Unite de a proteja drepturile omului trecând
peste graniþele naþionale, împreunã cu decizia de nu trece prin Consiliul de Secu-
ritate ºi de a acþiona prin NATO, toate aceste acþiuni au fost vãzute de China
drept dovezi ale limitãrii propriei sale influenþe asupra politicii globale8.
Reþelizarea politicii internaþionale, împreunã cu standardizarea la care se

tinde, ar putea duce la stabilizarea sistemului internaþional, pe mãsurã ce solu-
þiile ce necesitã sprijinul uneia sau al mai multor mari puteri nu vor mai fi nece-
sare, cel puþin în anumite domenii. Problemele vor trebui rezolvate în cadrul in-
stituþional potrivit, indiferent cã este NATO, OSA, ONU, OSCE sauASEAN. Poate
cã în cazul încãlzirii climatice o coaliþie a organizaþiilor nonguvernamentale ºi a
comunitãþii de afaceri ar aduce plusvaloare actualului proces internaþional9.
La prima vedere, lumea ar apãrea, în momentul actual, multipolarã. Puterile

majore — China, Uniunea Europeanã, India, Rusia, Japonia ºi Statele Unite —
reprezintã mai mult de jumãtate din populaþia globului, 75% din PIB-ul mondial
ºi 80% din cheltuielile militare globale10. Aceasta este doar o aparenþã, deoarece
lumea de astãzi diferã într-un mod esenþial de aceastã imagine prin existenþa mai
multor centre de putere, iar unele dintre acestea nu sunt state-naþiuni. Trãsãtura
definitorie a sistemului internaþional contemporan este aceea cã statele ºi-au
pierdut monopolul asupra puterii: sunt provocate de cãtre organizaþiile regionale
ºi internaþionale, de cãtre diverse „miliþii“ interne, de cãtre ONG-uri ºi corpo-
raþii. Puterea se gãseºte acum în multe mâini ºi în multe locuri11.
În sfârºit, lumea nepolarã nu este rezultatul ascensiunii altor state sau organi-

zaþii sau al greºelilor din politica externã a Statelor Unite. Este o consecinþã a
globalizãrii. Globalizarea a mãrit volumul, viteza ºi importanþa fluxurilor inter-
naþionale de aproape orice: bunuri manufacturate, arme, droguri, e-mailuri, emi-
sii de dioxid de carbon. Globalizarea a reintrodus aceastã nepolarizare în douã
moduri: fluxurile internaþionale circulã uneori în afara controlului ºi cunoºtinþei
guvernelor ºi întãresc capacitãþile actorilor nonstatali cum ar fi exportatorii de
energie (care profitã de acest transfer uriaº de bogãþie dinspre importatori), tero-
riºtii (care folosesc Internetul pentru a recruta ºi antrena noi adepþi, sistemul ban-
car internaþional pentru a-ºi transfera resursele ºi sistemul de transport global
pentru a se deplasa), statele-„tâlhar“ (care pot exploata pieþele negre sau gri) ºi
corporaþiile (care îºi pot „delocaliza“ personalul ºi investiþiile). Poziþia celui mai
puternic stat din sistem, de monopol asupra puterii, este pusã sub semnul între-
bãrii — existã o anumitã lejeritate a unor persoane ºi grupuri în a acumula ºi a
proiecta putere substanþialã.
Statele Unite au accelerat emergenþa unor centre de putere alternative, slãbin-

du-ºi în mod relativ puterea proprie. Lipsa unei politici energetice coerente a dus
la dublarea importurilor ºi a consumului de petrol, generând o parte din creºterea
preþului petrolului de la 20 $ la peste 100 $ barilul în mai puþin de un deceniu.
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Rezultatul este un transfer enorm de putere ºi influenþã cãtre statele cu rezerve
energetice considerabile. Politica energeticã a Statelor Unite, ca ºi aceea a Uniu-
nii Europene ºi a membrilor sãi, a ajutat emergenþa producãtorilor de petrol ºi
gaz drept centre de putere importante.
Vorbind despre tranziþia ce se petrece în acest moment pe plan global, este

important sã observãm modul în care interpretãrile diferite ºi chiar contradictorii
ale structurii ºi distribuþiei puterii complicã înþelegerea fenomenului. Potrivit
unei interpretãri, lumea este platã, puterea este dispersatã, deºi disparitãþile de
putere sunt la fel de vaste ºi de puternic reliefate. O altã interpretare dezvoltã
dualitatea unipolaritate-multipolaritate: America rãmâne puterea majorã îm-
preunã cu multe alte naþiuni, fiecare cu gradul ºi felul sãu de putere specificã. În
sfârºit, potrivit unei a treia interpretãri, lumea nu este platã sau nepolarã, ci
piramidalã: Statele Unite ocupã vârful piramidei, cu resurse de putere globale ºi
unice, dar fãrã puterea de a domina. Dedesubt se aflã restul statelor, cu puterea
concentratã pe primele etaje la un numãr restrâns de state. Distribuþia puterii este
clarã, problema apare în folosirea ei într-un mod eficient în contextul actual.
Foarte puþine state au rezerve de putere pentru a acþiona unilateral, ºi foarte
multe state au puterea de a amâna ºi rezista. Rezolvarea conflictelor dintre state
prin metode militare nu mai reprezintã regula în sistemul internaþional, iar solu-
þiile diplomatice ºi economice au cãpãtat importanþã. Al doilea nivel de state este
ocupat de China, Japonia, India, Rusia, Regatul Unit, Franþa, Germania ºi
Brazilia12. Jucãtori globali ºi regionali importanþi, cu resurse de putere care ar
putea bloca iniþiativele Statelor Unite, dar cu capacitãþi economice ºi militare
care nu le permit sã activeze în roluri decisive sau de conducere, individual sau
colectiv. Puterea economicã a acestui grup de state derivã din dinamismul eco-
nomiilor lor ºi, în particular, din comerþul global ºi relaþiile de investiþii. Mãri-
mea economiilor le asigurã un rol major în negocierile cu privire la energie, co-
merþ ºi mediul înconjurãtor. Aceste state sunt vitale pentru reuºita oricãrei iniþia-
tive de sancþiuni economice: un Myanmar rupt de lume poate rezista doar prin
ajutorul economic chinez, Iranul rãmâne viabil atât timp cât relaþiile comerciale
cu Rusia, China, Germania ºi Japonia nu sunt întrerupte. Coreea de Nord nu
poate fi convinsã sã renunþe la programul nuclear decât de China, indiferent de
presiunea economicã ºi diplomaticã americanã. Majoritatea acestor state au ºi
dreptul de veto în Consiliul de Securitate al ONU (Franþa, Regatul Unit, Rusia ºi
China).
Al treilea nivel este ocupat de statele producãtoare de petrol ºi gaz (cu ex-

cepþia Rusiei): Iran, Arabia Sauditã, Venezuela ºi Nigeria. Puterea lor derivã din
controlul asupra majoritãþii resurselor globale de petrol ºi gaz ºi din câºtigurile
rezultate în urma acestei realitãþi. Al patrulea nivel este ocupat de principalii ju-
cãtori regionali: Mexic, Africa de Sud, Pakistan, Coreea de Sud, Taiwan, care au
o putere economicã considerabilã (Coreea de Sud, Africa de Sud), o putere
militarã substanþialã (Pakistan), dar toþi sunt blocaþi de conflicte fie în imediata
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vecinãtate, fie în interiorul statului. Al cincilea etaj ar fi ocupat de aproximativ
100 de state, de mãrime micã ºi medie, din toate regiunile globului, care nu sunt
implicate în niciun conflict ºi nici nu au puterea de a influenþa sistemul interna-
þional în vreun fel. Penultimul nivel este ocupat de statele-problemã, Afganistan,
Bosnia, Zimbabwe, Myanmar ºi altele, state care ameninþã securitatea vecinilor
prin problemele lor interne. Ultimul nivel este ocupat de actorii nonstatali:
ONG-uri, grupãri teroriste, grupuri media internaþionale, companii transnaþio-
nale. Interesele lor sunt disparate ºi deseori un grup acþioneazã în detrimentul
intereselor altuia. Influenþa lor este greu de mãsurat, dar prezenþa lor este univer-
salã în domeniile în care expertiza lor este necesarã13.
O politicã externã structuralã este aceea care, condusã pe termen lung, în-

cearcã sã influenþeze sau sã modeleze structuri mentale, legale, politice, socio-
economice ºi de securitate durabile. Aceste structuri caracterizeazã nu doar sta-
tele ºi relaþiile interstatale, dar ºi societãþile, relaþiile dintre societãþi, state ºi sis-
temul internaþional ca întreg. Politica externã structuralã încearcã sã reordoneze
ºi sã restructureze arena internaþionalã pentru a reduce vulnerabilitatea ºi riscu-
rile. Acest proces þine seama de actorii noi ºi de cei emergenþi sau re-emergenþi,
procesele, pericolele, riscurile ºi oportunitãþile. Capacitatea de a structura me-
diul global ºi de a influenþa schimbãrile pe termen lung devine criticã.
Structurile sunt formate din principii organizatoare relative ºi reguli de inter-

acþiune care modeleazã ºi ordoneazã câmpurile politice, legale, socio-economice
ºi de securitate. Structurile sunt operaþionalizate printr-un cadru complex organi-
zaþional sau instituþional care poate sã varieze de la þarã la þarã, de la societate la
societate, de la regiune la regiune. De exmplu, democraþia este un principiu or-
ganizator care modeleazã politica din multe state dar modul în care se manifestã
este diferit de la þarã la þarã, din Statele Unite în Japonia. Obiectivul unei politici
externe structurale este de a influenþa, crea, modela structuri care nu sunt doar
viabile pe termen scurt, dar vor prospera ºi pe termen lung, putând funcþiona în
acel moment fãrã suport sau presiune externã. Din cauza permanenþei lor, in-
fluenþarea ºi schimbarea structurilor în care actorii opereazã poate fi mai dificilã
ºi poate dura mai mult timp decât influenþarea comportamentelor actorilor în
timpul crizelor. Totuºi, impactul acestor eforturi poate fi mai profund ºi mai
durabil.
Existã în acest moment un avantaj uriaº al Washingtonului faþã de restul ma-

rilor puteri: are relaþii mai bune cu ele decât au acestea între ele. Beijingul ºi
Moscova au divergenþe cu Statele Unite, acest lucru nu poate fi negat, dar au
arãtat o disponibilitate de lucra împreunã cu Statele Unite în mãsura în care îºi
vãd interesele promovate. Aceste relaþii pot constitui un rezervor redutabil pen-
tru un viitor stabil ºi paºnic. Chiar ºi în cazul în care unul sau mai multe state
refuzã sã participe alãturi de SUA, mãcar acestea îºi vor fi câºtigat legitimitatea.

Asimetria este o altã nouã caracteristicã a sistemului internaþional: superiori-
tatea militarã nu mai poate aduce victoria în conflict, iar instrumentele paºnice
precum capacitatea de „construire“ a naþiunilor, echipele de asistenþã tehnicã
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pentru dezvoltare ºi corpurile diplomatice pot obþine rezultate durabile în cazul
„statelor eºuate“.

Legitimitatea este singura caracteristicã a unei politici externe reuºite ce nu
poate fi construitã sau obþinutã pe loc, mai ales în lumea de astãzi, unde fiecare
eveniment este deconstruit în mii de opinii în funcþie de ideologie, etnie, religie
sau naþionalitate. În urmã cu câþiva ani, opiniile americane dominau agenda pu-
blicã globalã: indiferent cã era vorba de Uniunea Sovieticã, de Iugoslavia ºi apoi
de Kosovo, de primul rãzboi din Irak. Lucrurile s-au schimbat între timp ºi deºi
abilitatea Statelor Unite de a domina agenda publicã globalã a rãmas aceeaºi,
puterea de convingere a acestei agende a scãzut dramatic. Washingtonul trebuie
sã munceascã mai mult, sã accepte amânãri ºi aºteptãri nedemne de o putere
majorã pentru a-ºi impune agenda ºi pentru a câºtiga legitimitate. Costurile vor
fi mereu justificate: legitimitatea permite un amplu spaþiu de miºcare ºi de nego-
ciere, o vastã putere de a seta sau reseta agenda pe o anumitã problemã, precum
ºi posibilitatea de a culege laurii victoriei: Hillary Clinton argumenta într-un arti-
col din Foreign Affairs, scris înaintea alegerilor din 2008, cã iniþiativa este nãs-
cutã din strategie, inspiraþie ºi motivaþie, derivã din respect pentru ceilalþi, la fel
cum Declaraþia de Independenþã s-a nãscut din dorinþa de explica acþiunile State-
lor Unite strãinilor, iar acest respect se câºtigã prin folosirea puterii americane în
susþinerea unor principii universale14.
Statele Unite trebuie sã reziste tentaþiei de a crea un dialog bilateral de profil

înalt ºi pe teme majore cu China, alegând o apropiere mult mai flexibilã într-un
context multilateral. Existã diferenþe între capabilitãþile, valorile ºi interesele
celor douã state, dar, în timp ce problemele globale trebuie rezolvate alãturi de
China ºi de restul statelor, la fel ºi aceste state trebuie implicate în rezolvarea
problemelor create de ascensiunea Chinei.15
„Statele Unite nu se pot aºtepta sã elimine ameninþãrile la adresa securitãþii

naþionale prin bugete pentru apãrare mai mari, sã facã totul ºi sã cumpere totul.
Departamentul de Apãrare trebuie sã determine prioritãþile ºi sã ia în considerare
costurile de oportunitate ºi pierderile de neevitat în contrapartidã“16, declara
Robert Gates într-un articol din 2008. ªi într-adevãr, Statele Unite încã au pu-
terea ºi legitimitatea pentru a susþine o schimbare a ordinii instituþionale interna-
þionale, precum ºi interesul de a susþine o astfel de întreprindere pentru cã insti-
tuþiile internaþionale, ºi cu precãdere într-o lume cu o distribuþie difuzã a puterii,
vor canaliza puterea SUA ºi îi vor întãri securitatea. Strategia Statelor Unite va
trebui sã sublinieze avantajele modificãrii instituþionale, sã lege noua ordine de
cea anterioarã, ºi sã foloseascã actualul statut al Statelor Unite pentru a convinge
celelalte state sã coopereze17. Un cadru robust pentru instituþiile internaþionale,
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care sã includã nu doar organizaþii ºi tratate formale, dar ºi reguli informale ºi
standarde de legitimitate ar facilita rolul dominant al Statelor Unite. Crearea
coaliþiilor a sublimat puterea Statelor Unite, fiecare înþelegere îºi are preþul sãu,
iar durata lor este relativ scurtã; în cadrul instituþiilor, statele învaþã sã coope-
reze, iar pe termen mediu cooperarea se poate revãrsa ºi în domenii conexe. In-
stituþiile internaþionale nu sunt infailibile; totuºi, în cadrul lor discuþiile se poartã
asupra modului în care se va împãrþi povara cooperãrii, iar nu asupra deciziei de
a coopera sau nu.
Declinul Statelor Unite a oscilat mereu între proiecþie ºi profeþie, între cei

care îl întâmpinã cu bucurie ºi cei care se tem de finis Americae18. Dovezile nu
sunt încã atât de tangibile: eºecul economic este des menþionat, dar economia de
14,3 trilioane $ încã este mai mare decât a primilor 4 competitori luaþi împreunã
— Japonia, China, Germania ºi Franþa. Când vine vorba de puterea militarã, di-
ferenþele sunt la fel de mari: America cheltuieºte aproape jumãtate din bugetul
mondial pentru apãrare, mai mult decât urmãtoarele 9 state împreunã, iar tonajul
flotei americane depãºeºte urmãtoarele 17 flote adunate. Astãzi, China, Rusia,
India, Japonia ºi Uniunea Europeanã nu au capacitatea de a purta, împreunã, un
rãzboi la 10,000 de km de propriul teritoriu, în timp ce Statele Unite sunt impli-
cate în douã: Irak ºi Afganistan. Chiar ºi comparaþiile directe cu China, noua
Nemesis, nu susþin paradigma declinistã: în 2050, economia chinezã va depãºi
economia americanã, cu un PIB de 45 trilioane de dolari faþã de 35 de trilioane;
dar atunci, vârsta medie va fi mai mare în China decât în State, populaþia aptã de
muncã va creºte cu 30% în State ºi va scãdea cu 3% în China19. Avantajul este
universal cunoscut: securitatea Statelor Unite nu este datoratã forþei militare, ea
este suþinutã din dinamicitatea economiei, de antreprenorii ce cautã afacerea pro-
fitabilã de mâine, de profesori, de serviciul voluntarilor ºi de sacrificiul oameni-
lor în uniformã pentru un anumit set de principii20.
Aspectele culturale ale puterii naþionale indicã tot o supremaþie viitoare a Sta-

telor Unite: cultura rãzboinicului a dispãrut din Europa, armatele þãrilor euro-
pene nu mai sunt obiectele mândriei naþionale ºi nu mai servesc drept scãri
pentru avansare socialã, dupã cum nu mai sunt principalii agenþi pentru promo-
varea interesului naþional. Cu toate avantajele sale, Europa nu gândeºte ca o
putere globalã, nu are viteza ºi puterea de a lua decizii importante precum un stat
naþional, iar modelul de putere civilã care ghideazã lumea printr-o politicã ex-
ternã structuralã, mai degrabã decât prin forþa armelor, probabil va continua atât
timp cât Statele Unite vor acþiona ca un asigurator de securitate.
Diferenþa structuralã dintre Statele Unite ºi restul lumii o reprezintã alegerea

rolului ºi misiunii în lume. Aceste trãsãturi creioneazã comparaþia cu Rusia, care
doreºte sã obþinã ce a pierdut, ºi China, care doreºte mai mult decât are. Conduse
doar de interesul naþional, aceste state nu pot juca ºi nu pot susþine un rol în care
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îºi urmãresc interesul naþional în acelaºi timp în care susþin interesul altor state,
creând astfel o cerere globalã pentru bunurile publice rezultate în urma acestei
cooperãri. Arhitectura instituþionalã creatã de Statele Unite dupã 1945, Naþiunile
Unite, NATO, Organizaþia pentru Cooperare Economicã Europeanã (precursorul
Uniunii Europene), Fondul Monetar Internaþional, a fost beneficã pentru toatã
lumea, nu doar pentru Statele Unite.
Oare pot China, Japonia, Rusia sau Uniunea Europeanã sã creeze astfel de

instituþii care sã serveascã largului interes comun? Uniunea Europeanã pare
aproape de acest deziderat, dar lipsa de voinþã comunã ºi, implicit, de mijloace,
o opresc din acþiune. Japonia, bogatã, prosperã, inovatoare, rãmâne ºi acum sub
un protectorat de securitate american. India, cel mai sãrac stat din grup, înde-
plineºte cerinþele demografice ºi geografice, dar este blocatã în conflictele cu
Pakistanul ºi China. China ºi Rusia joacã doar în interesul propriu ºi nu au o
structurã politicã internã capabilã sã inspire schimbãri structurale în exterior.
Doar securitatea Americii este legatã intrinsec de prosperitatea globalã: „Cãci
datoritã puterilor din trecut, noi nu am cãutat dominaþia mondialã. Uniunea
noastrã a fost fondatã ca rezistenþã la opresiune. Nu am cãutat sã ocupãm alte
naþiuni. Nu vom acapara resursele altor naþiuni ºi nu vom face þinte din cei care
nu au aceeaºi credinþã sau etnicitate. Lucrul pentru care am luptat — pentru care
continuãm sã luptãm — este un viitor mai bun pentru fiii ºi nepoþii noºtri. ªi
credem cã vieþile lor vor fi mai bune dacã copiii ºi nepoþii altor naþiuni pot trãi
în libertate ºi pot avea acces la aceste oportunitãþi“21.
Ideea deAmerica drept un „hub“ de putere este întãritã de parteneriatul împo-

triva recâºtigãrii de cãtre Rusia a fostelor satrapii, de reînnoirea luptei împotriva
talibanilor în Afganistan, de intenþia de a sechestra armele nucleare ale Pakista-
nului dacã acest stat se prãbuºeºte, de încercarea reuºitã de a aduce India în
propria orbitã, ºi de a crea realitatea strategicã a centrãrii securitãþii regionale din
Asia de Sud-Est pe Statele Unite.22 Acest lucru este legat de ceea ce preºedintele
Obama evidenþiazã deseori, faptul cã securitatea ºi prosperitatea americanilor
depind de securitatea ºi prosperitatea celor din afara graniþelor Americii23.
Efortul de a instituþionaliza un fel de concert al marilor puteri a fãcut parte

din obiectivele de politicã externã a Statelor Unite. Administraþia Bush a demon-
strat deferenþã faþã de instituþiile internaþionale socotite eficiente (WTO) ºi a
susþinut implementarea normelor ºi deciziilor multilaterale pe care le-a consi-
derat importante (fie ele acorduri de împrumut ale FMI sau rezoluþii ale Consi-
liului de Securitate)24. Strategia de Securitate din 2006 a reiterat strategia dualã
a Washingtonului considerând cã consensul marilor puteri trebuie sã fie susþinut
de instituþii eficiente ºi cuprinzãtoare, cã reformarea instituþiilor existente pentru
noile provocãri trebuie realizatã, iar noi instituþii trebuie create acolo unde încã
nu existã.
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Instituþiile globale înceteazã sã mai fie adecvate în momentul în care alocarea
autoritãþii de luare a deciziei nu mai corespunde distribuþiei puterii25. Consiliul
de Securitate al ONU reprezintã cel cunoscut exemplu, dar G–7 reprezintã un
exemplu mai cuprinzãtor. Fondat în 1970, acesta reprezenta în anii 1980 jumã-
tate din activitatea economicã globalã; astãzi, chiar ºi cu prezenþa Rusiei în for-
matul G-8, deliberãrile grupului nu pot fi eficiente în lipsa Chinei.
Implicarea puterilor emergente în acelaºi timp cu împãcarea statelor statu-

quo reprezintã o sarcinã demnã de influenþa Statelor Unite. Aceastã sarcinã, ori-
cât de descurajatoare ar putea fi acum, va aduce recunoaºtere ºi legimitate pe
mãsura noului statut al Chinei, Indiei sau Braziliei ºi va cimenta o ordine inter-
naþionalã construitã pe principii americane. În acelaºi timp Europa va rãmâne
principalul aliat ºi va reprezenta o voce constructivã pe tema drepturilor omului
ºi promovãrii democraþiei. Integrarea Chinei ºi Indiei în dauna UE ºi a mem-
brilor sãi, fãrã ca acest proces sã saboteze relaþiile SUA-UE, va necesita un con-
sum de putere ºi de influenþã considerabil pentru Statele Unite.

III. Cu NATO înainte spre o reþea
de securitate globalã?

Cea de-a 60-a aniversare a NATO, celebratã în aprilie 2009, a adus noi cereri
de desfiinþare a Alianþei, argumentându-se „irelevanþa“ sa geostrategicã sau
chiar, din partea reprezentanþilor ruºi, caracterul sãu de „relicvã a Rãzboiului
Rece“. Decizia Franþei de a reveni în structurile militare integrate a stârnit puþine
comentarii pozitive, deºi aceastã decizie, venitã din partea unui stat cu o puter-
nicã vocaþie universalã26, subliniazã rolul politic vital al NATO, ca organizaþie
regionalã cu un potenþial global în creºtere.
Pentru a înþelege ºi chiar descrie un rol viitor pentru NATO, trebuie luat în

considerare faptul cã cei 60 de ani ai sãi au reprezentat trei transformãri monu-
mentale în sistemul internaþional: sfârºitul rãzboiului în Europa ºi al celui dintre
puterile europene, angajamentul luat de Statele Unite pentru apãrarea Europei
împotriva sovieticilor, precum ºi sfârºitul paºnic al Rãzboiului Rece, care a ºters
diviziunea geopoliticã a Europei ºi a generat, zece ani mai târziu, o Uniune Euro-
peanã mai mare ºi mai democraticã.
Noul secretar general al NATO va defini un nou concept strategic ºi îl va su-

pune aprobãrii statelor membre la urmãtorul Summit. Consensul general dicteazã
asupra lãrgirii intereselor NATO pe plan global ºi întãririi sale pe plan regional,
acceptarea unui compromis politic cu privire la conflictele din Afganistan ºi
Pakistan, reînoirea articolului 5, modul de angajare a Rusiei într-o relaþie bene-
ficã cu Europa ºi comunitatea Atlanticului de Nord ºi definirea rãspunsului pen-
tru noile dileme ale securitãþii globale.
În acest moment, NATO este cea mai puternicã alianþã militarã ºi politicã din

lume — are 28 de membri din regiunile cele mai productive, avansate tehno-
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logic, prospere economic ºi democratice ale globului. Membrii sãi luaþi împreu-
nã au o populaþie de 900 de milioane de locuitori, 13% din populaþia globului ºi
45% din PIB-ul mondial27.
Potenþialul NATO a încetat sã fie preponderent militar. Deºi NATO este o

alianþã de securitate colectivã, principalul responsabil cu puterea militarã este
Statele Unite ºi aceastã realitate nu se va schimba prea curând. Adevãrata putere
a NATO derivã din faptul cã reuºeºte sã combine puterea militarã ºi economicã
a Statelor Unite cu forþa colectivã economicã ºi politicã a membrilor europeni.
Aceastã combinaþie dã relevanþa globalã a Alianþei ºi este coloana vertebralã ce
o va susþine în sarcinile viitoare. În acest moment, UE reprezintã un actor mai
productiv în promovarea schimbãrilor pozitive în estul Europei — prin exploa-
tarea faptului cã niciunul din vecinii proaspãt independenþi ai Rusiei nu doreºte
sã revinã la statutul de colonie, iar pentru cei aflaþi în imediata vecinãtate a
Uniunii Europene ideea aderãrii are suport popular — iar NATO ar putea conso-
lida aceste schimbãri. Parteneriatul Estic poate deveni un instrument eficient
pentru iniþierea unor relaþii strânse cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia,
Moldova ºi Ucraina.
În acelaºi timp, NATO nu trebuie sã trezeascã nostalgia ruseascã privitoare la

Ucraina ºi Georgia, chiar dacã subordonarea politicã a acestora este unul din
obiectivele actualilor lideri de la Kremlin. Colaborarea cu Rusia ºi CSI trebuie
adâncitã, însã calea spre NATO a Georgiei ºi Ucrainei rãmâne deschisã; progra-
mele actuale de colaborare cu membrii CSI, atât în Parteneriatul pentru Pace, cât
ºi în Consiliul de Parteneriat Euro-Atlantic, deºi modeste ca scop ºi imple-
mentare, pot deveni baza unui aranjament de securitate între NATO ºi Rusia în
afara Consiliului NATO-Rusia28. În ultima perioadã, Rusia a dat semnale cã ar
accepta un tratat care ar implica o relaþie egalã între NATO ºi Organizaþia Trata-
tului de Securitate Colectivã, organizaþie creatã de Kremlin ºi cuprinzând Rusia,
fostele republici sovietice din Asia Centralã, cu excepþia Turkmenistanului,
Armenia ºi Belarus. Existã rezerve cu privire la un asemenea tratat care ar im-
plica recunoaºterea unei simetrii politico-militare care nu existã. Totuºi, un viitor
angajament de cooperare ar putea conþine un punct care sã menþioneze dreptul
nonmembrilor de a aplica la una din cele douã organizaþii29.
Probabil cã rezolvarea problemelor dintre NATO ºi Rusia, urmatã de un tratat

NATO–OTSC, ar putea crea spaþiul necesar pentru o serie de iniþiative de secu-
ritate comunã cu Organizaþia de Cooperare de la Shanghai (organizaþie creatã în
1996 de China, Kazakstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan ºi incluzând mai apoi
ºi Uzbekistanul; Afganistan, Mongolia, Pakistan, India ºi Iran au statut de obser-
vatori, iar cooperarea a fost lãrgitã incluzând pe lângã problemele de graniþã ºi
terorismul, separatismul ºi traficul de droguri). Turcia, stat membru al NATO, cu
legãturi etnice ºi interese în Asia Centralã, ar putea juca un rol cheie în definirea
unui asemenea aranjament.
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Existã propuneri ca o asemenea cooperare sã ducã la un consiliu comun
NATO–OTSC, urmând sã implice direct China în cooperarea cu NATO, un im-
portant obiectiv pe termen lung30. Odatã cu schimbarea distribuþiei de putere
globalã ºi mutarea centrului de gravitaþie spre est, legãturile directe cu þãrile din
Asia de Sud, Sud–Est, Est (India ºi Japonia în special) ar putea sã devinã de ac-
tualitate. Aceste relaþii vor putea promova interoperabilitatea ºi vor facilita co-
operarea strategicã.
NATO are experienþa, cadrul instituþional ºi mijloacele de a deveni centrul

unei reþele de iniþiative regionale de cooperare pe probleme de securitate întinse
pe tot globul, cuprinzând state cu o capacitate crescândã de acþiune. În acest fel,
NATO va rãspunde noii agende de securitate a secolului XXI.

IV. Concluzie

În ultimele sãptãmâni ale anului 2009, preºedintele Statelor Unite, Barack
Obama, a anunþat noua strategie militarã în Afganistan. Modul în care percepe
noul preºedinte rolul Americii în lume a fost încã o datã definit: Obama cautã o
politicã postimperialã în mijlocul unei crize a imperiului31. În 2011, Obama va
trebui sã gãseascã rãspunsul la întrebarea: menþinerea unui contingent de trupe
permanent în Afganistan serveºte cel mai bine interesele americane sau le dãu-
neazã?
Walter Lippmann a definit politica externã ca „balansarea, cu un surplus con-

fortabil de putere de rezervã, a angajamentelor naþiunii ºi a puterii naþiunii“.32
Þinta preºedintelui american pare acum destul de ambiþioasã — diminuarea
amplorii rãzboiului împotriva terorii, reducerea conflictelor cu lumea islamicã ºi
cu grupurile care pot aduce prejudicii securitãþii Statelor Unite. Relaþiile cu
celelalte puteri majore, China ºi Rusia, sunt bazate pe interese majore ºi nu pe
chestiuni secundare.
Istoria marilor puteri aratã cã menþinerea poziþiei depinde, în principal, de

sursele de putere: creºterea economicã ºi inovaþia tehnologicã. Înseamnã ºi con-
centrarea puterii asupra centrilor de putere globalã, ºi nu asupra periferiei: po-
ziþia dominantã a Americii în Asia Pacificã are o mai mare importanþã asupra
rolului de superputere al Americii decât rãzboiul din Afghanistan. Rolul Statelor
Unite de principal distribuitor de securitate global va continua: „Mai mult decât
altã naþiune, Statele Unite ale Americii au susþinut securitatea globalã pentru mai
mult de ºase decenii — o perioadã care, cu toate problemele ei, a vãzut ziduri
cãzând, pieþe deschizându-se, miliarde de oameni scoºi din sãrãcie, progres ºtiin-
þific de neegalat ºi avansarea frontierelor libertãþii... Am vãrsat sânge american
în multe þãri pe multe continente. Am cheltuit câºtigurile noastre pentru a-i ajuta
pe alþii sã reconstruiascã din ruine ºi sã-ºi dezvolte economiile. Ne-am alãturat
celorlalþi ºi am dezvoltat o arhitecturã instituþionalã — de la Naþiunile Unite la
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NATO pânã la Banca Mondialã — care asigurã securitatea comunã ºi prospe-
ritatea fiinþelor umane... Prin focalizarea pe obiectivele majore ale pãcii ºi stabi-
litãþii globale, prin crearea unei lumi mai libere, mai deschise, America susþine
tendinþele pozitive din lume. Rolul unei superputeri, al oricãrei puteri de altfel,
este de face posibile lucrurile bune, nu doar pentru statele din estul Europei sau
în ºcolile afgane, dar ºi pentru miliarde din toatã lumea“.
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