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Profesorul Valentin Naumescu a publicat la începutul anului un volum despre feno-
menul care va marca secolul XXI în politica internaþionalã, confruntarea dintre SUA ºi
China, cu titlul Rãzboiul pentru supremaþie SUA-China ºi cele cinci forþe care schimbã
lumea. Consecinþe pentru România. Expertiza înaltã în domeniul relaþiilor internaþio-
nale, pe care profesorul Naumescu a demonstrat-o în numeroasele sale volume publicate
anterior, este evidentã ºi în aceastã lucrare de analizã prospectivã – cu multiple inserþii
istorice care vin sã explice ºi sã argumenteze – ce priveºte întreaga umanitate ºi care va
influenþa într-un fel sau altul ºi destinul României.

Sistemul internaþional în configuraþia actualã este rezultatul succesului Statelor Unite
în rãzboiul rece împotriva Uniunii Sovietice. El este în fapt o extindere a sistemului insti-
tuþional liberal postbelic, de sorginte americanã – ca mare putere câºtigãtoare în cel
de-al doilea rãzboi mondial – în mare parte din fostul spaþiu aflat sub influenþa sovieticã.
Întreg acest sistem începe sã simtã ameninþarea venitã din partea celei de-a doua celei
mai mari economii a lumii, China – previziunile fiind cã într-un timp mult mai scurt
decât se anticipa în urmã cu câþiva ani, va deveni chiar prima economie a lumii – cu un
sistem politico-ideologic specific partidului unic. Creºterea economicã spectaculoasã a
Chinei din ultimele decenii „ascensiunea ei tãcutã“, cum o numeºte profesorul Valentin
Naumescu (p. 29), a transformat-o într-un lider mondial care a refuzat pânã de curând
sã-ºi asume un rol pe mãsurã în gestionarea sistemului internaþional ºi a crizelor care
apar. Dar aceastã atitudine se schimbã într-un ritm specific chinezesc iar China începe sã
devinã o ameninþare din ce în ce mai clarã la adresa dominaþiei Statelor Unite ºi odatã
cu ea la adresa tututor democraþiilor de tip occidental. Aºa cum remarca Stephen M. Walt,
„începând din 2009, un numãr din ce în ce mai mare de experþi au recunoscut potenþialul
unei rivalitãþi serioase sino-americane ºi au început sã vorbeascã în tonuri din ce în ce
mai îngrijorãtoare.“ (Stephen M. Walt, „Rising Powers and the Risks of War. A Realist
View of Sino-American Relations“, inAsle Toje (Editor),Will China’s Rise Be Peaceful?
Security, Stability, and Legitimacy, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 28)

Lucrarea de faþã face parte din vasta literaturã consacratã acestei mari teme de dezba-
tere în relaþiile internaþionale, cu specificitatea cã ea se adreseazã publicului român care
beneficiazã pânã acum de puþine surse de informare ºi are la dispoziþie puþine instru-
mente de calitate pentru a putea decripta mizele, semnificaþiile ºi implicaþiile acestei
confruntãri. Pentru cã este o confruntare care se deruleazã dincolo de competiþia econo-
micã ºi strategicã, despre care publicul român a mai citit prin presa româneascã; este o
competiþie care are la bazã valori culturale ºi politice, surpinse plastic de profesorul
Naumescu din propria sa experienþã ca diplomat: China este „o altã lume, un alt discurs
al oraºului ºi al societãþii, o altã alcãtuire a vieþii.“ (p. 10) Valorile ontologice sunt subs-
tanþial diferite în societãþile occidentale faþã de societatea chinezã iar diferenþele reverbe-
reazã în toate dimensiunile societãþilor, inclusiv în politicile externe ºi în proiectele
globale ale acestora.
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Volumul Rãzboiul pentru supremaþie SUA-China ºi cele cinci forþe care schimbã
lumea. Consecinþe pentru România are douã mari pãrþi, alãturi de o cuprinzãtoare Intro-
ducere ºi semnificative Concluzii. Prima parte reuneºte sub titlul Cine va domina lumea
în secolul XXI? Se vor înfrunta Statele Unite ºi China într-un rãzboi rece sau fierbinte?,
cinci analize despre cum s-a ajuns în situaþia de astãzi, despre alþi actori relevanþi în
aceastã posibilã confruntare, Uniunea Europeanã ºi Rusia, ºi o analizã prospectivã despre
cum poate arãta ordinea mondialã în secolul XXI. Este un demers asumat riscant devreme
ce autorul precizeazã încã din Introducere faptul cã „Nu am pretenþia ºi nici nu am cãutat
sã acopãr prin acest eseu întreaga explicaþie a transformãrilor lumii ºi lupta pentru o
nouã ordine mondialã. Sunt convins cã existã lucruri care ne scapã acum privirii ºi
înþelegerii. Sunt aspecte pe care probabil le neglijãm ºi a cãror importanþã se poate
dovedi uriaºã. Existã poate scenarii posibile pe care nu le identificãm în prezent.“ (p. 26)
Într-adevãr, analizele circumscrise relaþiilor internaþionale sunt cele mai complexe, cele
mai dificile ºi cele mai expuse imprevizibilului. Ele depind de atât de mulþi factori, va-
riabili ºi impredictibili, ce reflectã în fapt diversitatea lumii în care trãim, încât este
imposibil la ora actualã sã avem analize exhaustive în acest domeniu.

Trebuie menþionat aici cã volumul a fost scris ºi publicat înainte de izbucnirea rãz-
boiului din Ucraina, înainte ca Rusia sã-ºi revendice prin mijloace de secolele XIX-XX
un statut de mare putere pe scena internaþionalã, statut pe care l-a pierdut în ultimii
30 de ani. Ameninþãrile constante ale Rusiei din ultimii ani privind „o intervenþie
militarã masivã“ (p. 20) împotriva Ucrainei dacã aceasta primeºte invitaþia de aderare la
NATO sunt amintite ca unul din factorii perturbatori ai sistemului internaþional, cu
dezvoltãri care pot lua direcþii neaºteptate. Evoluþia Rusiei dupã dezintegrarea Uniunii
Sovietice ºi comportamentul ei în faþa rivalitãþii sino-americane face de altfel subiectul
unui întreg subcapitol.

Revenind la analiza confruntãrii SUA-China, profesorul Valentin Naumescu schiþeazã
patru scenarii posibile pentru confruntarea SUA-China, „sub rezerva unor mari necunos-
cute ºi a unor variabile care vor juca un rol determinant în viitor, fãrã ca dinamica acestora
sã poatã fi anticipatã în vreun fel.“ (p. 144) Aceste patru scenarii sunt numite „Lungul
rãzboi rece ºi lumea bipolarã“, „Ciocnire militarã prin intermediari, ciocnire indirectã
sau ciocnire directã“, „O crizã puternicã, sistemicã a Chinei ºi ieºirea Beijingului din
lupta pentru supremaþie globalã, cu revenirea la hegemonia americanã“, „Declinul SUA
ºi, respectiv, supremaþia chinezã obþinutã fãrã luptã“. Primul scenariu se desfãºoarã sub
spectrul a ceea ce Henry Kissinger numea „pericolul structural la adresa pãcii mondiale
în secolul XXI“ ce constã în formarea unor „blocuri exclusiviste în emisfera esticã ºi
vesticã (sau cel puþin în jumãtatea asiaticã a acestora), a cãror rivalitate va repeta
calculele jocului de sumã nulã, care au dus la conflagraþiile secolului XX din Europa.“
(Henry Kissinger, Despre China, Editura Comunicare.ro, 2018, p. 512) Cel de-al doilea
reprezintã probabil cel mai puþin dorit scenariu, devreme ce implicã un rãzboi ºi renun-
þarea la starea de pace, în oricare din cele trei variante prezentate, ºi care se înscrie în
aceeaºi logicã a „pericolului structural“ la adresa ordinii internaþionale. Ultimele douã
scenarii þin de vulnerabilitãþile interne ale fiecãreia din cele douã mari puteri în parte,
atât de diferite ºi care þin de structura internã specificã Statelor Unite, respectiv Chinei.

În partea a doua a lucrãrii Cinci forþe care schimbã lumea, profesorul Naumescu
identificã cinci forþe majore care vor schimba lumea în acest secol: educaþia, tehnologia,
mediul, comunicarea ºi ideologia. Aºa cum intenþionat a precizat autorul, a inclus aici
numai „vectorii puterii soft“, care „sunt cele cinci forþe conducãtoare din societatea glo-
balã, puternic interconectate, care motiveazã, alimenteazã ºi împing transformãrile lumii
în care trãim, fiind principalii determinanþi ai direcþiilor ºi deciziilor actuale ºi mai ales
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ai celor viitoare.“ (p. 173) Au fost excluºi din start „vectorii puterii hard“, pentru cã
inclusiv aceºtia au ajuns sã fie condiþionaþi de vectorii puterii soft, puterea hard în ge-
neral ajungând sã fie puternic dependentã de puterea soft în societatea globalã de astãzi.

Toate aceste forþe universale se manifestã în toate þãrile lumii dar intensitatea lor
diferã major de la un stat la altul. Toate aceste forþe vor remodela ordinea internaþionalã
iar „rezultatele capacitãþii þãrilor de a se adapta cât mai bine noilor contexte ºi de a
performa pe cele cinci direcþii vor da imaginea succesului sau eºecului lor.“ (p. 174)
Inclusiv din perspectiva analizelor realizate pe aceste cinci forþe se remarcã rivalitatea ºi
confruntarea dintre SUA ºi China, în unele zone supremaþia americanã fiind încã evi-
dentã iar în altele China ajungând la performanþe greu de imaginat în urmã cu puþine
decenii – un exemplu fiind faptul cã s-a clasat pe locul I în lume, în anul 2019, la rezulta-
tele testãrilor PISA. (p. 182) În fiecare analizã a celor cinci forþe, un loc special este
rezervat cazului României care nu reuºeºte sã se prezinte bine în niciunul dintre aceste
domenii.

Cartea pe care o avem în faþã este un instrument util pentru oricine doreºte sã afle
mai multe despre lumea globalã de astãzi ºi cea de mâine, care sunt semnificaþiile unei
posibile confruntãri sino-americane ºi care sunt mizele acestei confruntãri pentru
România. Confruntarea sino-americanã pluteºte în aer chiar ºi acum, în condiþiile
rãzboiului din Ucraina, ca un spectru mai mult sau mai puþin ameninþãtor la adresa
ordinii mondiale. ªi nu putem, de exemplu, sã nu ne punem întrebarea: dacã rãzboiul din
Ucraina a provocat schimbãrile majore pe care le vedem la toate nivelurile vieþii noastre,
de la domeniile hard – apãrare, securitate – pânã la cele ale vieþii cotidiene ale oamenilor
– problemele energetice, combustibili etc. –, oare o confruntare sino-americanã ce
schimbãri ar putea provoca, þinând cont de gradul de interdependenþã al lumii de astãzi
ºi de statura actorilor care ar putea fi implicaþi în aceastã confruntare?

Scrisã într-un stil propriu profesorului Valentin Naumescu, accesibil ºi incitant,
volumul este un instrument util ºi necesar pentru a înþelege mai bine lumea în care trãim
ºi eventualele direcþii spre care aceasta se poate îndrepta.

Cristina Vohn
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