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Abstract. Since the end of the World War II, the United States has
consistently pursued a grand strategy focused on advancing the liberal
international order that it has created. Given the geopolitical challenges
to US power and economic realities, certain voices recommend that the
US should adapt and adopt an alternative grand strategy. Some would
argue that now is the time to debate American leadership and its
traditional role of defending and promoting the liberal international order.
This paper explores possible effects of a change in US administration on
the American Grand Strategy, the future of US leadership and the future
of the liberal international order. What role for America on the world
stage under Biden Administration?
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Marea Strategie a Americii

Marea strategie (grand strategy)1 poate fi definitã ca arhitectura care orien-
teazã ºi dã formã politicii externe a statului, în baza unei viziuni privind rolul ºi
locul pe care un stat ºi le asumã pe scena internaþionalã. Ea reflectã nivelul de
ambiþie al unui un stat în plan global. John Lewis Gaddis2 vede domeniul de
aplicare al marii strategii ca pe un continuum care are la o extremitate domeniul
militar (procesul de alocare a resurselor militare la cele mai înalte niveluri de
comandã într-un rãzboi major), iar la celãlalt capãt al spectrului, politica însãºi
(vãzutã ca procesul de definire a obiectivelor unui stat pe scena internaþionalã ºi
angrenarea resurselor sale materiale ºi nemateriale în urmãrirea acestor obiective).

Marea strategie reprezintã astfel o umbrelã conceptualã care acoperã un
întreg proces (continuu) – în care sunt implicaþi teoreticieni ºi practicieni, deopo-
trivã – care surprinde mai multe etape: definirea rolului unei naþiuni în sistemul
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internaþional de state, pornind de la întrebãrile majore din domeniul relaþiilor
internaþionale – de ce, cum ºi în ce scopuri îºi folosesc statele puterea naþionalã?
– ºi orientarea procesului decizional în materie de politicã externã prin identifi-
carea scopurilor ºi angrenarea mijloacelor la dispoziþie. Marea strategie devine
în sine, „arta de a controla ºi a utiliza resursele unei naþiuni ... cu scopul ultim
de a promova în mod eficient interesele sale vitale ºi de a le proteja împotriva
inamicilor acesteia, reali, potenþiali sau doar prezumaþi“3.

O mare strategie se construieºte aºadar în jurul a doi piloni: interesele vitale
ale unui stat ºi viziunea unui stat despre cum poate produce cel mai eficient secu-
ritate pentru sine însuºi; ea începe prin asigurarea intereselor vitale ale statului
ºi se concentreazã apoi asupra furnizãrii bunurilor publice (în cadrul sistemului
internaþional).

Rolul pe care ºi-l asumã statele pe scena internaþionalã (având la bazã ele-
mente identitare) reprezintã, în mod clar un indicator important al viziunii
acestora despre securitate, marea strategie conferind, astfel, individualitate unui
stat. Dupã cum subliniazã ºi Colin Gray, statele ºi societãþile abordeazã chestiu-
nile strategice în moduri conturate de valorile ºi credinþele lor prevalente, care
oferã un context sociocultural delimitat pentru conceperea politicii ºi a strategiei4.

Exemplul cel mai elocvent, din aceastã perspectivã, îl reprezintã America
însãºi, unde marea strategie este în parte determinatã de distribuþia puterii în
sistem ºi de nivelul capabilitãþilor naþionale aflate la dispoziþie, dar este, în
acelaºi timp, puternic modelatã de factori ideaþionali (ideologia liberalã pe care
s-a fundamentat însãºi construcþia politicã a statului american). Temelia marii
strategii americane este una ideologicã, iar ordinea internaþionalã pe care Statele
Unite au construit-o în perioada postbelicã este modelatã de ideologia liberalã a
Americii.

La origini, dezbaterea despre marea strategie a Americii este aºadar despre
fundamentele ideologice ale politicii externe americane ºi despre construcþia
identitarã a societãþii americane. Într-adevãr, în cazul Statelor Unite, factorii
interni joacã un rol important în explicarea marii ei strategii, „cãutarea hege-
moniei (esenþa marii strategii americane) fiind determinatã de factori obiectivi
structurali (maximizarea securitãþii), dar, în acelaºi timp, impulsionatã ºi de
factori intrinseci, identitari, care influenþeazã modul în care sunt percepute ºi
definite interesele naþionale americane“5. Vizeazã totodatã relaþia dintre interese
ºi valori, pornind de la o abordare curpinzãtoare a conceptului de securitate care
conduce la globalizarea intereselor naþionale. Interesele ºi valorile sunt astfel
profund încorporatate în marea strategie americanã.

Gândirea strategicã începe întotdeauna cu un obiectiv în stabilirea scopurilor
politicii externe. Obiectivul marii strategii a Statelor Unite ale Americii a fost
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acela de a crea o ordine mondialã (reguli ale sistemului) în consonanþã cu ideo-
logia liberalã americanã, o ordine alcãtuitã din state care aderã la valorile funda-
mentale americane, ordine care îi asigurã totodatã avantaje semnificative de
putere relativã în relaþia cu posibilii competitori strategici. De altfel, fiecare
Administraþie care a venit la putere dupã 1992 – Clinton, Bush, Obama – a urmãrit
o mare strategie ancoratã în principiile internaþionalismului liberal (cu diferite
nuanþe), cu scopul mai larg de a proteja ºi a promova ordinea liberalã interna-
þionalã (creaþia Americii de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial).

Asumarea rolului de lider global a condus astfel la o implicare extinsã a
Americii în afacerile internaþionale, abordare descrisã în diferite moduri: politicã
externã internaþionalistã; o politicã externã de angajare profundã ºi care asigurã
furnizarea de bunuri publice globale; internaþionalism liberal sau hegemonie
liberalã; o politicã externã intervenþionistã sau hegemonicã. Dacã rolul tradi-
þional al SUA în lume de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial îmbracã
variate formulãri, conduita Americii în relaþie cu lumea poate fi rezumatã la o
serie de direcþii cheie: apãrarea ºi promovarea ordinii internaþionale liberale
bazate pe doctrina Porþilor Deschise; prezervarea leadershipului global cu accent
pe supremaþia militarã ºi prevenirea apariþiei hegemonilor regionali în Eurasia.

Obiectivul major de securitate naþionalã care a orientat marea strategie ame-
ricanã postbelicã este acela de prevenire a apariþiei unui hegemon în Eurasia.
Aceste obiective reflectã o perspectivã realistã asupra geopoliticii ºi a marii
strategii dezvoltate de factorii de decizie politici americani în timpul ºi în anii
imediaþi dupã cel de-al doilea rãzboi mondial. În urmãrirea acestui deziderat, nu
de puþine ori interesele au câºtigat în detrimentul valorilor, Washington-ul fiind
acuzat în repetate rânduri cã a decis sã coopereze sau chiar sã sprijine uneori re-
gimuri nedemocratice care nu împãrtãºeau valorile liberale, dar care împãrtãºeau
aceleaºi interese (adversari). În consecinþã, interesul de prevenire a apariþiei
hegemonilor regionali în Asia a fost uneori în contradicþie cu acela privind apã-
rarea ºi promovarea libertãþii, democraþiei ºi drepturilor omului.

Analiza de faþã nu va cãdea însã în categoria presupunerilor simpliste al cãror
narativ se raliazã în jurul ideii conform cãreia „discursul arhicunoscut despre
democraþie al americanilor reprezintã doar o formã de a ascunde interese de
facturã strategicã sau geopoliticã (...) „O atare percepþie poate fi foarte înºelã-
toare, dacã e dusã la extrem, vãdind o necunoaºtere a spiritului american, a con-
cepþiei Americii despre lume ºi despre sensul politicii“6.

Politica externã americanã a fost astfel dintotdeauna una ambivalentã tradusã
printr-un amestec inedit de realpolitik ºi idealpolitik în abordarea afacerilor
internaþionale, cu alte cuvinte de politicã externã bazatã pe calculul puterii ºi al
interesului naþional vs. politicã externã ghidatã de principii ºi standarde morale.
Acest mariaj între proiectarea puterii americane ºi promovarea liberalismului în
lume este profund înrãdãcinat în tradiþia politicii externe americane; ele consti-
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tuie „cultura strategicã“ a Americii. Deºi motivatã de convingeri idealiste pro-
funde, angajarea acestui stat în relaþiile internaþionale (conduita externã) a fost
ºi va fi în continuare în concordanþã cu previziunile realiste.

ªi tocmai aceastã subtilã interacþiune dintre wilsonism ºi realism, uniunea
dintre valori ºi interese naþionale reprezintã caracteristica definitorie a marii
strategii a Statelor Unite ale Americii.

Provocãri la adresa supremaþiei
americane. Prioritãþi pentru viitor

Prioritãþile stringente ale Americii sunt generate de necesitatea de a contra-
cara emergenþa unei ordini internaþionale de tip iliberal, pe fondul ascensiunii la
putere a regimurilor autoritariste ºi a accentuãrii competiþiei interstatale. Supli-
mentar, o provocare majorã vizeazã declinul supremaþiei americane (erodarea
legimitimitãþii ºi a credibilitãþii hegemoniei SUA): aliaþii ºi partenerii tradiþio-
nali ai Americii ºi-au pierdut încrederea în capacitatea ºi disponibilitatea SUA
de a-ºi exercita voinþa în politica internaþionalã, în vreme ce adversarii Americii
de peste mãri acþioneazã din ce în ce mai asertiv în sistemul internaþional,
contribuind la erodarea ordinii internaþionale liberale.

Lipsa unei viziuni catalizatoare care sã legitimeze marea strategie americanã
a accentuat criza de leadership a Washingtonului în relaþie cu lumea, crizã care
precede Administraþia Trump. Declinul autoritãþii americane în lume a fost ac-
centuat de modul în care Administraþia Trump a gestionat afacerile interna-
þionale, precum ºi pe fondul unor tendinþe vizibile de erodare a încrederii între
cele douã þãrmuri ale Atlanticului.

Marea tagmã a experþilor în relaþii internaþionale considerã cã marea strategie
aAmericii a suferit o schimbare substanþialã sub administraþia Trump, situaþie ce
a condus la o rupturã în consensul bipartizan existent încã de la sfârºitul celui
de-al doilea rãzboi mondial în 1945 cu privire rolul USA în lume. La Washington,
prinde din ce în ce mai mult contur narativul privind imperativul revizuirii marii
strategii a Americii. Pentru prima datã în epoca postbelicã, consensul bipartizan
cu privire la caracterul indispensabil al implicãrii puterii americane în gestio-
narea ordinii internaþionale care promoveazã pacea ºi stabilitatea este supus
dezbaterilor.

Sunt tot mai multe voci care invocã necesitatea de abandonare a marii
strategii internaþionaliste centrate pe hegemonia liberalã ºi recomandã restrân-
gerea sau chiar renunþarea la angajamentele curente asumate prin rolul de ma-
nager al sistemului internaþional postbelic, lãsând statelor partenere responsabi-
litatea asigurãrii securitãþii proprii.

Competitivitatea la sumã zero ºi tranzacþionalismul în acþiunile de politicã
externã promovate deAdministraþia Trump sub sloganul politic America First au
condus la alterarea rolului tradiþional al SUA de protector al ordinii internaþio-
nale liberale. Trumpismul bazat pe reducerea intervenþionismului ºi reticenþa

4 MAREA STRATEGIE A AMERICII DE LA TRUMP LA BIDEN 23



angajãrii SUA în plan internaþional din postura de poliþist global a favorizat
apariþia unui vid de actiune în plan internaþional, în vreme ce pragmatismul ºi
bilateralismul tranzacþional în defavoarea multilateraslimului, relaþiile cu parte-
nerii au erodat credibilitatea ºi puterea soft a Americii, alimentând (perceptia
privind) declinul puterii americane. Deciziile Administraþiei Trump au contribuit
astfel la subminarea legitimitãþii politicii externe americane: retragerea volun-
tarã sau abdicarea de la leadershipul global, unilateralismul (dispoziþia redusã de
a coopera în cadrul instituþiilor multilaterale), izolarea în ceea ce priveºte gestio-
narea unor probleme globale, viziunea mai puþin criticã la adresa anumitor gu-
verne autoritare sau iliberale, abordarea restrânsã sau selectivã în ceea ce pri-
veºte misiunea tradiþionalã a SUA de promovare ºi apãrare a valorilor liberale7.

Toate aceste provocãri pun sub semnul întrebãrii însuºi statutul de hegemon
global deþinut de SUA. Pentru prima datã, rolul SUA în lume (înþeles ca scopul
sau direcþia participãrii SUA la afacerile internaþionale ºi relaþia cu restul lumii)
este supus dezbaterii. Sunt tot mai multe voci care invocã necesitatea de aban-
donare a marii strategii internaþionaliste centrate pe hegemonia liberalã ºi reco-
mandã restrângerea sau chiar renunþarea la angajamentele curente asumate prin
rolul de manager al sistemului internaþional postbelic, lãsând statelor partenere
responsabilitatea asigurãrii securitãþii proprii.

O astfel de schimbare de opticã în ceea ce priveºte marea strategie de urmat
a Americii are implicaþii globale semnificative. Pe acest fond, existã temeri cu
privire la faptul cã o eventualã restrângere a rolului hegemonic al SUA (ºi,
totodatã, de garant al ordinii internaþionale liberale) va facilita îmbrãþiºarea alter-
nativelor anti-liberale, aducând cu sine o redefinire a sistemului de valori pe care
se fundamenteazã ordinea fondatã la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial.

Pericolul derivã din manifestarea simultanã a mai multor factori: reîntoarcerea
revizionismului geopolitic ºi a celui de facturã ideologicã, simultan cu persis-
tenþa unei stãri generalizate de incertitudine cu privire la dorinþa SUA de a-ºi
continua leadership-ul global. Ceea ce administraþia Trump a slãbit cel mai mult
este credibilitatea leadershipului global american ºi a imaginii SUA ca promotor
ºi apãrator al valorilor democratice ºi al cooperãrii internaþionale în sprijinul
ordinii globale liberale. Cea mai importantã victimã a strategiei trumpiste a fost
astfel ordinea liberalã internaþionalã însãºi.

Marea strategie a Americii de la Trump la Biden

Emergenþa sistemului internaþional multipolar ºi ascensiunea competitorilor
strategici la supremaþia americanã reprezintã principalele ameninþãri identificate
de SUA în cele mai recente documente oficiale strategice elaborate la
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Washington8. Aceste ameninþãri vor continua sã orienteze politica externã a
Americii ºi sub Administraþia Biden.

Contracararea conduitei agresive a Rusiei – acuzatã de subminarea pro-
ceselor democratice ºi de încãlcarea regulilor pe care se bazeazã ordinea liberalã
internaþionalã – ºi, într-o mãsurã ºi mai mare, a strategiei asertive a Chinei de
creare a unei ordini internaþionale de tip nou reprezintã prioritãþile de politicã
externã asumate în mod oficial de Washington prin cele mai recente documente
strategice publicate. Se trece astfel de la o abordare de orientare liberal-interna-
þionalistã centratã pe angajarea paºnicã a adversarilor (prin acorduri, pacte de
cooperare) la o stare de adversitate asumatã, care orienteazã opþiunile strategice
ale Washingtonului.

Recunoaºterea în mod oficial a faptului cã lumea a reintrat într-o logicã a
competitivitãþii strategice reconfirmã principiile de bazã ale mecanismelor po-
liticii internaþionale în viziunea realismului (teoria dominantã a relaþiilor interna-
þionale, cel puþin în perioada postbelicã). În politica mondialã, statele au fost ºi
vor fi întotdeauna preocupate de putere ºi de securitate, fiind predispuse cãtre
competiþie ºi conflict, pe scurt, aºa cum sugestiv concluziona John Mearsheimer
încã de aproape douãzeci de ani: lumea realã rãmâne o lume realistã9.

Ameninþãrile la adresa securitãþii americane nu se vor schimba odatã cu in-
stalarea la Casa Albã a unei noi Administraþii (20 ianuarie 2021), însã percepþia
asupra acestor ameninþãri, precum ºi modul de prioritizare ºi gestionare a
acestora va suferi modificãri, sub viziunea noului preºedinte.

China vs Rusia. Tranziþia de la o administraþie republicanã la una democratã
nu va aduce cu sine schimbãri fundamentale în ceea ce priveºte marea strategie
a SUA. Prezervarea avansului tehnologic în faþa principalilor competitori (China
ºi Rusia) va rãmâne epicentrul preocupãrilor americane de securitate naþionalã,
asumatã drept obiectiv de securitate naþionalã, în contextul revigorãrii compe-
tiþiei strategice între marile puteri.

În ceea ce priveºte Rusia, este puþin probabil ca Administraþia Biden sã con-
ducã la o schimbare semnificativã faþã de Kremlin. Existã puþine motive pentru
a îmbunãtãþi relaþia, iar multe dintre sancþiunile SUA împotriva Rusiei sunt
agreate la nivel bipartizan.

Continuitatea politicii externe americane sub Administraþia Biden se va re-
flecta cu precãdere în ceea ce priveºte gestionarea relaþiei cu China. Obiectivele
majore ale Washington-ului în relaþia cu Beijing vor râmâne îngrãdirea ascen-
siunii (economice, militare, tehnologice) chineze ºi a influenþei Chinei în plan
global, în vederea prezervãrii leadership-ului american. Pe de altã parte, Admi-
nistraþia Biden va da dovadã de deschidere faþã de cooperarea cu China în

6 MAREA STRATEGIE A AMERICII DE LA TRUMP LA BIDEN 25

————————
8 National Security Strategy of the United States of America (2017), https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf; The Department of Defense. Summary of the
National DefenseStrategy of the United States of America.Sharpeningthe American Military’s Competitive
Edge. (2018), https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.

9 Mearsheimer, J. (2003). Tragedia politicii de forþã. Realismul ofensiv ºi lupta pentru putere. Bucureºti,
ANTET XX PRESS, p. 257.



domenii importante (schimbãrile climatice, gestionarea comunã a pandemiei în
cadrul Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii) prin intermediul mecanismelor de
cooperare multilaterale.

Rusia ºi China reprezintã provocãri distincte pentru securitatea naþionalã a
SUA. Expresia Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue
reflectã probabil cel mai bine diferenþele de calibru dintre cei doi competitori la
adresa SUA. Diferenþele de abordare þin cu precãdere de ceea ce experþii numesc
solvabilitate, capacitatea Americii de a face faþã pe termen mediu ºi lung costu-
rilor generate de competitorii sãi.

Rusia nu are calibrul unui concurent de acelaºi nivel cu SUA, fiind mai degrabã
un stat (cu o putere militarã semnificativã) care nu respectã regulile ordinii inter-
naþionale, pe care însã niciodatã nu o va putea domina sau schimba. Rusia încearcã
sã îºi renegocieze poziþia în sistem pentru a obþine recunoaºterea statutului de
actor cu interese globale, printr-o abordare agresivã în plan extern, cu precãdere
în arealul definit ca zona sa de influenþã. Deºi agresivã din punct de vedere geo-
politic, poziþia Rusiei rãmâne una modestã în termeni de indicatori economici,
ba chiar riscã sã se confrunte cu un declin pe termen lung. Rusia este din punct
de vedere economic ºi demografic o putere în declin. Rusia nu va câºtiga în viitorul
apropiat putere economicã ºi militarã în raport cu Statele Unite ºi aliaþii sãi
europeni, aºadar, ameninþarea rusã nu ridicã problema solvabilitãþii Americii pe
termen mediu.

În oglindã, China este o putere în plinã ascensiune, un rival sistemic ce
urmãreºte sã submineze actuala ordine internaþionalã ºi sã modeleze o nouã
ordine pe care are potenþialul sã o domine. Strategia de Apãrare a Statelor Unite
(National Defense Strategy/ NDS 2018) acuzã ambiþiile hegemonice ale Chinei,
descriind-o ca pe o putere revizionistã care încearcã sã submineze ordinea inter-
naþionalã, sã schimbe balanþa de putere din regiunea Indo-Pacific în avantajul
sãu ºi sã concureze cu Statele Unite pe toate dimensiunile puterii.

China se profileazã astfel din ce în ce mai mult ca principalul competitor al
SUA la hegemonia sistemicã, cu potenþial imens de afectare a polaritãþii în
sistem, fiind consideratã o provocare pentru securitatea naþionalã pentru Statele
Unite, din mai multe motive: poziþia geostrategicã ºi capacitãþile naþionale în
creºtere; creºterea influenþei asupra comunitãþii internaþionale; factorii istorici ºi
culturali care ar putea exacerba tensiunile sino-americane pe termen lung. China
reprezintã, într-adevãr, ameninþarea cea mai periculoasã cu care se va confruntã
SUA în secolul al XXI-lea.

Revitalizarea multilateralismului. Prioritatea generalã a administraþiei Biden,
începând din ianuarie 2021, va fi reabilitarea leadershipului american.

Potrivit proiectului electoral al lui Biden, America va conduce prin puterea
exemplului ºi îºi va restaura credibilitatea în plan global, prin reangajarea în
promovarea democraþiei ºi a statului de drept, precum ºi în gestionarea provo-
cãrilor globale. Biden va trebui sã reconstruiascã încrederea pierdutã, pe timpul
Administraþiei Trump, în capacitatea ºi disponibilitatea Americii de a gestiona
provocãrile globale prin construirea unei coaliþii de voinþã a democraþiilor care
sã acþioneze unitar împotriva acþiunilor actorilor internaþionali maligni care
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încearcã sã destructureze ordinea internaþionalã liberalã. Preºedintele ales s-a
angajat, de altfel, sã organizeze un summit global pentru democraþie în timpul
primului sãu an în funcþie pentru a întãri instituþiile democratice ºi a forþa adop-
tatea unei agende comune în faþa provocãrilor globale.

Pentru aceasta, revitalizarea multilateralismului devine un imperativ.
Biden va pune însã un accent mai mare pe necesitatea acþiunilor colective în

gestionarea provocãrilor comune pe care nicio naþiune nu le poate confrunta
singurã (pandemiile, schimbãrile climatice, proliferarea nuclearã, ameninþãrile
cibernetice) ºi va impulsiona cooperarea internaþionalã în chestiuni economice ºi
de securitate. Joe Biden a promis astfel în campania electoralã cã SUA se va
realãtura Acordului climatic de la Paris ºi Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii în
prima zi a preºedinþiei sale. Totodatã, Biden a mai promis cã va face din criza
climaticã o prioritate de securitate naþionalã ºi a schiþat un plan de cheltuieli de
2 miliarde de dolari pentru infrastructura de energie curatã ºi alte investiþii
climatice10. Reînvierea Acordului nuclear cu Iranul (cunoscut sub numele de
Planul de Acþiune Comprehensiv Comun/ JCPOA) ºi revenirea la Tratatul Cer
Deschis sunt alþi paºi pe agenda viitorului preºedinte al SUA.

Strategia de angajare globalã în baza principiului de asigurare a securitãþii
prin cooperare va contura comportamentul Americii în arena internaþionalã sub
Administraþia Biden. Washingtonul îºi va nuanþa astfel discursul de politicã ex-
ternã, cu accent pe necesitatea revenirii la politica ghidatã de principii ºi valori,
restaurarea multilateralismului (prin revitalizarea aranjametelor de cooperare) ºi
consolidarea parteneriatelor ºi a alianþelor.

O Administraþie Biden va deschide SUA ºi partenerilor sãi europeni o fe-
reastrã de oportunitate în ceea ce proveºte reconstruirea încrederii ºi a coeziunii
transatlantice. Alegerea lui Biden este perceputã ca o nouã oportunitate de a
reclãdi încrederea reciprocã de ambele pãrþi ale Atlanticului. Cu toate acestea, o
relaþie mai caldã între Washington ºi Bruxelles nu va rezolva divergenþele de
opinie ºi de abordare a temelor esenþiale de politicã internaþionalã dintre cele
douã maluri ale Atlanticului: tensiunile comerciale, chestiunea burden-sharing ºi
cea privind autonomia strategicã europeanã, ralierea statelor europene la ofen-
siva SUA împotriva tehnologiei 5G produse de Huawei.

Retragere sau angajare globalã?
Marea Strategie ºi rolul Americii în lume

În ultimii ani s-au intensificat dezbaterile privind viitorul marii strategii
americane ºi modul în care America ar trebui sã se raporteze la schimbãrile din
balanþa de putere globalã generate de ascensiunea competitorilor strategici care
contestã supremaþia puterii americane în lume ºi fundamentele ordinii liberale
internaþionale. În cadrul acestor dezbateri, chestiunea rolului asumat de America
în sistemul internaþional ocupã un loc central.
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Scindarea fundamentalã dintre cele mai relevante ºcoli se referã la necesi-
tatea de revizuire a prioritãþilor strategice ºi adaptare ale Americii, pe fondul
competiþiei strategice dintre puteri. Aceastã scindare a viziunilor privind cea mai
bunã cale de urmat în ceea ce priveºte rolul asumat de SUA în politica interna-
þionalã – porneºte de la dilema dacã Statele Unite ar trebui sã continue sã joace
rolul internaþional activ pe care l-a jucat în ultimii 70 de ani sau, în schimb, sã
adopte un rol mai restrâns, care reduce implicarea SUA în gestionarea agendei
globale.

În cadrul dezbaterilor privind marea strategie de urmat se disting douã mari
tabere ghidate de douã paradigme majore:

• abordarea ancoratã în principiile internaþionalismului liberal: tabãra celor
care susþin cã SUAar trebui sã-ºi menþinã rolul de garant al ordinii internaþionale
liberale ºi sã-ºi prezerve marea strategie de angajare profundã în afacerile
internaþionale (Stephen Brooks, William Wohlforth, John Ikenberry);

• abordarea ancoratã în paradigma realismului defensiv (Barry Posen, Stephen
Walt, Christopher Layne): tabãra celor care susþin necesitatea ca SUA sã adopte
o strategie bazatã pe restrângerea angajamentelor externe (restraint sau
retrenchment).

Astãzi, dezbaterea cu privire la rolul Americii în lume este mai intensã decât
oricând. Alegerile prezidenþiale din acest an au relevat o Americã puternic divi-
zatã de clivaje ºi polarizatã în jurul a douã viziuni concurente în ceea ce priveºte
viitorul marii strategii americane – viziuni construite pornind de la marile între-
bãri privind politica externã a þãrii: sfera de extindere a intereselor naþionale,
natura ameninþãrilor existente, angajamentele pe care Statele Unite ar trebui sã
le asume ºi metodele de realizare a obiectivelor naþionale.

Aceastã polarizare este o tendinþã care se manifestã deja încã din ultimii ani,
cu precãdere în mediile academice ºi analitice de la Washington. În ultimii ani,
din ce în ce mai mulþi experþi academici (de facturã realistã) au susþinut impe-
rativul abandonãrii marii strategii internaþionaliste a SUA ºi necesitatea adoptãrii
unei posturi alternative bazate pe cumpãtare în asumarea angajamentelor de po-
liticã externã (Retrenchment), ca rãspuns la transformãrile profunde din sistemul
internaþional.

În condiþiile multipolarismului emergent, marea strategie hegemonicã a
Americii nu mai este sustenabilã, susþin aceºtia, prin urmare SUAnu ar mai trebui
sã se împotriveascã schimbãrilor, ci sã îmbrãþiºeze o strategie alternativã mai pru-
dentã, care sã managerieze tranziþia de o manierã care sã asigure protejarea inte-
reselor vitale. SUAvor cãuta sã îºi prezerve poziþia de lider, dar reducând costurile.

În anul fiscal 2019, bugetul Pentagonului a fost de aproape trei ori mai mare decât
cheltuielile de apãrare ale Chinei ºi de peste 10 ori mai mari decât cel al Rusiei.

În concluzie, bugetul militar al SUA în 2019 a depãºit bugetele de apãrare ale
urmãtoarelor 10 þãri combinate ºi a reprezentat singur 38% din cheltuielile mili-
tare din întreaga lume11.
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Restrângerea strategicã / Retrenchment devine astfel o strategie menitã sã
reducã angajamentele internaþionale ºi militare excesive ale þãrii în condiþii de
mediu în schimbare. O versiune restrictivã a viziunii privind rolul SUA în lume
este exprimatã în conceptul de offshore balancing, alternativã susþinutã cu
precãdere de Christopher Layne12. Potrivit acestuia, o strategie de echilibrare
offshore presupune cã America va continua sã acþioneze astfel încât nicio putere
majorã sã nu domine Europa, Asia de Nord-Est sau Golful Persic, dar s-ar baza
pe eforturile de echilibrare reciprocã ale aliaþilor locali.

Având în vedere amploarea recesiunii provocate de pandemie ºi datoria acu-
mulatã de guvern pentru a stimula economia, o eventualã reducere a bugetului
apãrãrii devine o alternativã de luat în calcul, mai ales sub o administraþie demo-
cratã. Sunt tot mai multe voci (din mediul democrat, ex. Sen. Bernie Sanders13)
care invocã necesitatea direcþionãrii resurselor bugetare cãtre gestionarea efec-
telor pandemice cu accent pe redresarea economiei.

Este puþin probabil însã ca aceste modificãri sã fie implementate în bugetele
fiscale proiectate pentru anul 2021 ºi 2022, însã nu sunt excluse eventuale res-
triciþii privind bugetul apãrãrii, în cazul în care democraþii vor obþine controlul
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asupra ambelor Camere. O alegere strategicã dificilã pe care Biden ar putea sã o
facã pentru a crea mai mult spaþiu în bugetul de apãrare vizeazã tocmai pre-
siunile interne pentru reducerea prezenþei militare americane de peste mãri (re-
ducerea forþelor rotaþionale din Europa ºi retragerea forþelor militare americane
din Afganistan).

O eventualã reducere a costurilor ºi a angajamentelor militare nu va însemna
însã neapãrat abdicarea de la angajamentele strategice, cât mai ales împãrþirea
responsabilitãþilor. Angajarea globalã prin intermediul partenerilor (securitatea
prin cooperare, tradusã inclusiv prin principiul burden-sharing) ºi balansarea:
acestea vor fi principiile cheie ale unei eventuale viitoare mari strategii ameri-
cane. O mare strategie care va accepta multipolaritatea ºi va pune accentul pe
eforturi colaborative în prezervarea ordinii internaþionale liberale.

În materie de politicã externã, America nu a încetat însã nicicând sã gân-
deascã ºi sã acþioneze în termeni de interese de putere, aºa cum susþine para-
digma clasicã realistã. Deºi motivatã de convingeri idealiste profunde, angajarea
Americii în relaþiile internaþionale (conduita externã) a fost ºi va fi în continuare
(inclusiv subAdministraþia Biden) în concordanþã cu previziunile realiste. America
acþioneazã, astfel, ca un hegemon avantajat structural, care asigurã bunurile
publice pentru celelalte state, dar care beneficiazã totodatã de pe urma poziþiei
sale. Deºi costurile pentru asigurarea rolului de lider global al SUA în sistemul
internaþional în ultimii 70 de ani au fost substanþiale, acestea au fost depãºite de
beneficiile care au urmat de pe urma poziþiei de protector ºi garant al ordinii
internaþionale liberale: de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi mondial, Statele
Unite ºi-au asigurat interesele naþionale de bazã în principal prin crearea ºi
menþinerea ordinii internaþionale liberale. O ordine care reflectã valorile ameri-
cane dar care, în egalã mãsurã, contribuie la consolidarea unui inel extern de secu-
ritate pentru sine.

Tocmai aceastã conceptualizare a rolului destinat Americii pe scena interna-
þionalã printr-o juxtapunere a valorilor ºi a intereselor devine fundamentul em-
blematic al marii strategii americane. Interesele americane de consolidare a
puterii hegemonice ºi valorile pe care se fundamenteazã ordinea liberalã interna-
þionalã sunt co-constitutive, ele se sprijinã reciproc.

Prezervarea ordinii liberale internaþionale reclamã reasumarea rolului de
garant ºi lider din partea SUA; pe de altã parte, SUA au nevoie de restul
democraþiilor. ªi aceasta deoarece o ordine liberalã internaþionalã solidã vine în
sprijinul intereselor americane ºi a marii strategii americane de prezervare a
supremaþiei globale.

În aceastã logicã, prezervarea ordinii liberale internaþionale devine o opor-
tunitate pentru Statele Unite: continuarea investiþiilor în menþinerea ºi pro-
movarea sa reprezintã o mare strategie rentabilã pentru viitor.
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