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Lucrarea semnatã de profesorii Joshua S. Goldstein
ºi Jon C. Pevenhouse s-a bucurat în strãinãtate de un
succes deosebit, fiind publicatã în repetate ediþii ºi
constituind un manual de referinþã recomandat stu-
denþilor la toate cursurile universitare de specialitate.
Aºa cum afirmã autorii, acest domeniu, cu marile lui
teme — rãzboi ºi pace, tragedie ºi triumf, conflict ºi
comuniune între grupuri — este parcã mai important
ca niciodatã în viaþa de zi cu zi a indivizilor care se
gãsesc interconectaþi într-un spaþiu mondial ce riscã
sã rãmânã de neînþeles sau sã fie greºit descifrat în
lipsa unor instrumente adecvate de lecturã, precum
este chiar cartea la care ne referim. Din considerente
pedagogice, autorii disting fizic douã subdomenii —
securitate internaþionalã ºi economie politicã interna-
þionalã — precizând cã în lumea realã distincþia este
anulatã de integrarea lor conceptualã ºi de intersecþia
lor permanentã.
Pentru a-ºi atinge scopul, cartea oferã pe de o

parte instrumente teoretice de înþelegere, iar pe de
altã parte aduce exemple ºi studii de caz, cu date ac-
tualizate. Din întrepãtrunderea celor douã dimensiuni
— teorie ºi exemple — rezultã un discurs complex,
structurat logic, complet, dar ºi accesibil, menit a
aduce cititorilor nu numai un volum de cunoºtinþe ab-
solut necesar pentru stãpânirea unui domeniu ºtiin-
þific aflat într-o evoluþie rapidã, dar ºi un exerciþiu de
gândire criticã, indispensabil tocmai în contextul unei
astfel de evoluþii.
De la o ediþie la alta lucrarea a trecut prin necesare

procese de actualizare, care au fãcut-o capabilã sã
acopere cele mai noi aspecte ale relaþiilor internaþio-
nale. Ediþia de faþã se ancoreazã în actualitate prin ac-
centul pus pe turbulenþele din Orientul Mijlociu, în-
cercarea SUA de a evita ca situaþia din Irak sã se în-
rãutãþeascã, victoria militanþilor Hamas în Palestina,
încercarea de a coaliza omenirea împotriva dorinþei
Iranului de a avea arme nucleare, ascensiunea Chinei,
negocierile comerciale internaþionale (Runda Doha),
situaþia politicã din Africa, teme legate de mediul în-
conjurãtor ºi de ameninþãrile la adresa omenirii ce vin
din partea diferitelor maladii cu rãspândire mondialã
(gripa aviarã, SIDA, malaria).
Primul subdomeniu al cãrþii, Securitatea interna-

þionalã, include ºapte capitole. Capitolul I, „O per-

spectivã asupra relaþiilor internaþionale“, explicã pe
de o parte obiectul ºtiinþei RI ca domeniu al ºtiinþei
politice, iar pe de alta menþioneazã multitudinea de
seturi teoretice ºi metodologice utilizate de comu-
nitatea cercetãtorilor. Sunt abordate patru niveluri de
analizã: individual, intern, interstatal, global. Simpli-
ficând la maximum, prezentãm câteva din ideile pre-
zentului capitol. Sistemul internaþional are drept ac-
tori principali statele, în numãr de circa 200, bazându-se
pe suveranitatea lor teritorialã independentã. Existã ºi
actori nestatali: corporaþiile multinaþionale, organiza-
þiile nonguvernamentale ºi organizaþiile interguver-
namentale, a cãror influenþã în cadrul sistemului este
în creºtere. Cu toate acestea, sistemul marilor puteri
este compus din doar un grup de jumãtate de duzinã
de state — grup a cãrui componenþã cunoaºte fluc-
tuaþii de la epocã la epocã. Ordinea mondialã este res-
tructuratã de cãtre marile puteri prin rãzboaie recurente,
alianþe ºi hegemonii. Dacã iniþial statele ce controlau
politica mondialã se aflau pe continentul european,
prin excelenþã continent civilizator, dupã al doilea
Rãzboi Mondial asistãm la o hegemonie a Statelor
Unite, la binomul Rusia–Statele Unite, iar dupã cãde-
rea Cortinei de Fier la încercarea de cooperare între
marile puteri, dar ºi la ascensiunea unor state din spa-
þiul asiatic. Autorii analizeazã ºi importanþa democra-
tizãrii ca factor alternativ la soluþionarea conflictelor
pe calea armelor — „democraþiile rareori se rãzbo-
iesc între ele“ (p. 87) — dar ºi dinamica economiei
mondiale, care, în ciuda bogãþiei pe care a determinat-o
la nivel mondial în ultimele douã secole, nu a putut
elimina uriaºele inegalitãþi de dezvoltare, precum cea
clasicã dintre Nord ºi Sud.
Capitolul II, „Politica de putere“, este dedicat re-

alismului, din perspectiva cãruia sunt analizate con-
ceptul de putere, negocierile, sistemul internaþional ºi
alianþele. Din perspectiva realismului, puterea este
termenul-cheie ce explicã relaþiile internaþionale,
termen-cheie ce se conceptualizeazã sub forma influ-
enþei ºi care are drept principal indicator PIB-ul statu-
lui respectiv ºi drept principalã capacitate forþa militarã.
Capitolul III, „Alternative la politica de putere“,

vine cu o abordare criticã asupra paradigmei realiste,
din perspectiva liberalismului, feminismului, con-
structivismului, postmodernismului ºi a studiilor pen-
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tru pace. Sunt soluþii alternative ce vin ca rãspuns la
întrebãri fundamentale pe care autorii le formuleazã
cu privire la limitele realismului: „Cât de bine cap-
teazã asumpþiile realismului ceea ce este important în
RI? Unde apar problemele în cadrul de analizã realist
— unde abstracþiile se îndepãrteazã prea mult de
realitatea RI, unde realismul este «nerealist» în de-
scrierea sa?“ (p. 150).
Capitolul IV, „Politica externã“, se referã la stra-

tegiile prin care guvernele îºi construiesc acþiunile
faþã de alte state, în scopul de a lua decizii ºi de a le
implementa la nivel internaþional. În acest sens, existã
mai multe modele de luare a deciziilor — raþional, or-
ganizaþional ºi al negocierii — definite printr-o com-
ponentã preponderentã care le dã ºi numele, dar su-
puse ºi unor influenþe externe, rezultate din: perso-
nalitãþi, valori, credinþe, factori de psihologie a gru-
purilor, opinia publicã.
Capitolul V, „Conflictul internaþional“, prezintã

teoriile explicative ale cauzelor rãzboiului, insistând
asupra limitelor lor, rezultate din lipsa unui „puternic
suport empiric“(p.280). În multitudinea de teorii con-
tradictorii, regãsim, afirmã autorii, doar douã asum-
pþii care permit o previziune credibilã a unui rãzboi:
„1...nu existã în realitate nicio societate în care rãz-
boiul ºi violenþa între grupuri sã fie necunoscute ca
factori de influenþã ºi 2...statele democratice nu
poartã aproape niciodatã rãzboaie împotriva altor de-
mocraþii“ (p. 280). În continuare, capitolul se referã
la tipurile de conflicte (de interese — ºi anume: dis-
putele teritoriale, controlul asupra guvernelor, con-
flictul economic; de idei — ºi anume: conflictul et-
nic, religios, ideologic, tipurile de rãzboi).
Capitolul VI, „Forþa militarã“, descrie forþele mi-

litare ca factori de influenþare dincolo de mijloacele
nonmilitare folosite în negocierile internaþionale. În
continuare, se analizeazã configurarea forþelor, con-
trolul forþelor militare, forþele convenþionale, armele
de distrugere în masã, punându-se accent pe respon-
sabilitatea liderilor politici ce trebuie sã facã alegeri
dificile legate de desfãºurarea unui rãzboi ºi de nive-
lul de cheltuieli pe care acesta îl implicã.
Capitolul VII, „Organizarea internaþionalã ºi

dreptul internaþional“, explicã raportul bivalent dintre
ordinea mondialã ºi conceptul de putere: dacã cea
dintâi este înrãdãcinatã în cea de-a doua, este necesar
sã se precizeze cã ordinea „mediazã puterea brutã
prin instituirea de norme ºi obiceiuri ce guverneazã
interacþiunile interstatale“ (p. 383), astfel încât statele
ajung sã urmeze regulile instituite în cadrul acestei
ordini mai degrabã decât sã le încalce. De asemenea,
autorii discutã ºi despre echilibrul dintre anarhia in-
ternaþionalã ºi ordinea mondialã.
Al doilea subdomeniu al cãrþii, Economia poli-

ticã internaþionalã, debuteazã cu capitolul VIII, „Co-
merþul“, care se referã la liberalism, mercantilism,
globalizare, dar include ºi o analizã a pieþelor, a stra-

tegiilor comerciale ºi a regimurilor comerciale. Au-
torii aprofundeazã raportul dintre bogãþie ºi comerþ,
acesta din urmã ducând la specializarea statelor pe o
producþie de bunuri ºi servicii din care obþin un avan-
taj comparativ. În cadrul schimburilor comerciale in-
ternaþionale, care din punct de vedere cantitativ re-
prezintã o ºesime din activitatea economicã totalã ºi
sunt concentrate în sfera statelor din Vestul indus-
trializat (Europa Occidentalã, America de Nord ºi Ja-
ponia/Pacific), apar interese concurente între state —
reglate prin negociere —, respectiv interese comune
— materializate în înþelegeri.
Capitolul IX, „Banii ºi afacerile“, intrã în do-

meniul sistemului valutar, al bãncilor centrale, al
Bãncii Mondiale ºi FMI, al situaþiilor financiare ale
statelor (conturi naþionale, datorii internaþionale, studii
de caz — SUA, Rusia, Europa de Est, Asia), al afa-
cerilor multinaþionale. ªi în acest capitol autorii pun
în evidenþã întrepãtrunderea subtilã dintre dimensi-
unea politicã ºi cea economicã a relaþiilor internaþionale.
Capitolul X, „Integrarea“, abordeazã suprana-

þionalismul ºi teoria integrãrii, aducând în discuþie di-
namica integratoare a Uniunii Europene, a infor-
maþiei — ca instrument al, dar ºi împotriva, guver-
nului —, a culturii internaþionale, materializate, cu
ajutorul telecomunicaþiilor, în comunitãþi transnaþionale.
Capitolul XI, „Mediul înconjurãtor ºi populaþia“,

introduce în discuþia despre putere ºi resurse factorii
reprezentaþi de schimbãrile climaterice ºi de conse-
cinþele lor, precum ºi evoluþia demograficã, aspecte
ce ridicã probleme din punctul de vedere al noilor
surse de conflict, al unei accentuãri a decalajelor de
dezvoltare, etc. În domeniul ecologic, problema bu-
nurilor colective face dificilã soluþionarea unor con-
flicte, ca urmare a interdependenþei dintre state ºi a
numãrului mare de state implicate.
Capitolul XII, „Decalajul Nord-Sud“, prezintã

acest decalaj cu „rãdãcinile în colonizarea de cãtre
Europa a regiunilor sudice ale lumii în ultimele câ-
teva secole“ ºi manifestarea Nordului ca o regiune
nucleu, specializatã în producerea bunurilor prelu-
crate, în timp ce Sudul este o periferie specializatã în
extragerea de materii prime prin agriculturã ºi mi-
nerit. Între Sud ºi Nord se situeazã semiperiferiile, cu
industrii de prelucrare uºoarã. Capitolul se opreºte ºi
asupra diferenþelor dintre marxism ºi capitalism ca
teorii ale modernizãrii.
Capitolul XIII, „Dezvoltarea internaþionalã“, tra-

teazã aspecte precum: industrializarea, experienþa
chinezã, exporturile, autoritarismul ºi democraþia.
Corupþia, investiþiile strãine, tehnologia, FMI, aface-
rile Nord-Sud, ajutorul extern.
Capitolul XIV, un „Post Scriptum“ ce încheie

cartea, lanseazã un set de întrebãri al cãror rãspuns ar
putea schiþa un profil al viitorului.
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Volumul de faþã — care reprezintã lucrarea de
doctorat a autorului susþinutã în 2008 — analizeazã
modul în care s-a produs subordonarea politicii
externe româneºti faþã de modelul impus de Uniunea
Sovieticã în contextul deteriorãrii relaþiilor internaþi-
onale dupã cel de-al doilea rãzboi mondial ºi, coex-
tensiv, mãsura în care politica externã a României a
servit interesele naþionale în perioada postbelicã. Au-
torul surprinde principalele episoade de politicã ex-
ternã ale perioadei 1948-1956 precum ºi „mecanis-
mele ce condiþionau procesul de elaborare a politicii
externe“. Ca atare, lucrarea argumenteazã teza cã in-
stituþionalizarea procesului de sovietizare, prin su-
bordonarea totalã faþã de directivele Moscovei, pro-
dusã la începutul anilor ’50, reprezintã o cotiturã
bruscã în cursul istoriei politicii externe româneºti în
raport cu perioada antebelicã ºi interbelicã.
În formularea autorului, lucrarea îºi propune sã

stabileascã dacã, „dincolo de raþiunile care þin de
simpla subordonare faþã de hegemon, au existat cumva
ºi alþi factori care au modelat orientarea relaþiilor ex-
terne ale regimului Gheorghiu-Dej între anii 1948-
1956 ºi care meritã cunoscuþi“ (p. 8), cu alte cuvinte,
dacã politica externã a României a fost configuratã ºi
funcþie de interese proprii regimului ºi dacã acestea
pot fi separate pe cât posibil de cele sovietice. Auto-
rul identificã în acest sens, în perioada de referinþã,
douã obiective de politicã externã ale regimului —
unul de naturã internã, care a rezultat din propriile in-
terese ºi necesitãþi ale regimului, oricât de restrânsã
pãrea aria lor în contextul „alinierii“; ºi altul de na-
turã externã, „impus de hegemon ºi asumat de re-
gim“. De asemenea, autorul remarcã faptul cã stalini-
zarea s-a datorat ºi tensiunilor internaþionale de dupã
al doilea rãzboi mondial care generau insecuritate
pentru regimul instaurat la Bucureºti în 1945. Rezu-
mate, prioritãþile regimului Gheorghiu-Dej în plan in-
tern au fost: pe de o parte, supravieþuirea regimului
în condiþiile în care occidentul recurgea la o pro-
pagandã intensã ºi refuza recunoaºterea regimului, la
fel ca ºi cetãþenii þãrii; pe de altã parte, industriali-
zarea þãrii care, deºi fusese declanºatã la cererea „he-
gemonului sovietic“ ca parte a procesului de stali-
nizare, reprezenta o prioritate fundamentalã a regi-
mului pe plan intern.
În demersul de a evidenþia ºi analiza factorii care

au contribuit la subordonarea politicii externe româ-
neºti faþã de cea sovieticã, inclusiv a consecinþelor ce
au decurs asupra relaþiilor externe ale României cu
comunitatea internaþionalã, autorul a divizat perioada
de referinþã în douã etape. Prima perioadã, cuprinsã
între 1948-1953, a circumscirs atât sovietizarea Ro-
mâniei sau transpunerea modelului stalinist în viaþa
politicã internã ºi externã, economicã ºi socialã a Ro-
mâniei, cât ºi subordonarea completã a regimului faþã

de Moscova. Cea de-a doua perioadã, cuprinsã între
anii 1953-1956, dupã moartea lui Stalin, odatã cu
destinderea iniþiatã de Moscova ºi cu „noul curs“,
când regimul din România dobândeºte stabilitate pe
plan intern, încearcã sã se detaºeze de linia Moscovei
ºi depune eforturi pentru normalizarea relaþiilor cu
occidentul.
Volumul este structurat în patru capitole prin-

cipale: „RPR ºi noua ordine mondialã“; „Cadrul ge-
neral al relaþiilor româno-sovietice“; „Relaþiile RPR
cu noile regimuri comuniste din Europa“ ºi „Reo-
rientãri în relaþiile României cu þãrile occidentale.“
În primul capitol, autorul identificã mecanismele

prin care s-a produs procesul de „aliniere“ în dome-
niul politicii externe dupã 1948, reflectat atât în sfera
internã a deciziilor (ideologice ºi diplomatice) de po-
liticã externã, cât ºi în relaþiile externe ale României
din perioada postbelicã. Referitor la modul cum erau
conduse afacerile externe potrivit modelului sovietic,
precum ºi obiectivele urmãrite, autorul precizeazã cã
prima mãsurã a regimului dejist a constat în transf-
ormarea aparatului diplomatic — practic o profundã
epurare ºi o substituire a sa cu persoane fãrã ex-
perienþã diplomaticã, dar loiale regimului, astfel încât
iniþiativele ºi deciziile de politicã externã sã poatã fi
asigurate pe linie de partid. În privinþa relaþiilor ex-
terne, autorul evidenþiazã poziþia noului regim pe
scena internaþionalã, de pildã încercãrile de integrare
în structurile ONU, atitudinea RPR, respectiv a PMR,
faþã de o serie de probleme ale vieþii internaþionale
precum: noul statut al Dunãrii, problema germanã,
participarea la Miºcarea Partizanii Pãcii etc.
Urmãtorul capitol este consacrat relaþiilor româ-

no-sovietice dezvoltate la nivel de partid ºi de stat.
Este modul în care PMR ºi-a asumat ºi pus în practicã
ideologia ºi parctica bolºevicã în construirea so-
cialismului. De asemenea, sunt descrise raporturile
PMR cu Biroul Informativ al Partidelor Comuniste,
ca ºi maniera specificã în care PMR s-a raportat la
„schisma sovieto-iugoslavã“ ori la revoluþia ma-
ghiarã din 1956. Un spaþiu amplu a fost dedicat rela-
þiilor economice cu Uniunea Sovieticã pentru a ilus-
tra faptul cã „subordonarea la nivel de stat a fost rea-
lizatã prin tratate ºi convenþii care stabileau obli-
gativitatea guvernului de a se consulta cu Moscova în
toate problemele de politicã externã, dar ºi prin concen-
trarea comerþului exterior cãtre URSS, ceea ce fãcea eco-
nomia româneascã dependentã de Moscova“ (p. 246).
Plecând de la considerentul cã „alinierea la coor-

donatele sovietice a însemnat în primul rând o rup-
turã faþã de trecut“, deci o totalã îndepãrtare de tradi-
þiile politicii externe româneºti, autorul a acordat o
atenþie deosebitã orizontului european al politicii ex-
terne, studiind doar relaþiile externe ale României cu
statele europene. Astfel cã ultimele douã capitole ale
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lucrãrii sunt consacrate relaþiilor bilaterale ale Ro-
mâniei atât cu statele de „democraþie popularã“, cât ºi
cu cele occidentale, relaþii care evidenþiazã „carac-
terul total diferit pe care îl dobândesc în politica ex-
ternã a României relaþiile cu cele douã categorii de
þãri, în funcþie de regimul politic“ (p. 9). Prin urmare,
capitolul III trateazã individual relaþiile României cu
state socialiste din zona de influenþã a Uniunii Sovie-
tice precum: RDG, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia,
Bulgaria, Iugoslavia. Din analiza relaþiilor bilaterale,
relevant este faptul cã în perioada 1948-1956 regimul
Gheorghiu-Dej s-a orientat cãtre dezvolarea econo-
micã ºi a acordat o importanþã deosebitã dezvoltãrii
unor relaþii durabile cu Germania de Est ºi Ceho-
slovacia în primul rând, dar ºi cu Polonia sau Un-
garia, comparativ cu importanþa relativ redusã acor-
datã relaþiilor cu Bulgaria. „România a ºtiut sã profite
de natura privilegiatã a relaþiilor din interiorul la-
gãrului socialist ºi a cadrului oferit de CAER pentru
a-ºi promova interesele economice în relaþiile cu
aceste þãri“. Dar cum relaþiile economice ale þãrii
noastre cu Uniunea Sovieticã ºi cu þãrile de demo-
craþie popularã s-au dovedit a fi insuficiente pentru
satisfacerea necesitãþilor dezvoltãrii economice, Ro-
mânia avea nevoie sã dezvolte relaþii comerciale ºi cu
occidentul. Ultimul capitol al lucrãrii vizeazã tocmai
sfera acestor relaþii. Autorul se opreºte asupra acelor
state vestice ale cãror relaþii cu þara noastrã au fost
mai intense ºi mai strânse în perioada interbelicã sau
cu care România avea interes sã dezvolte relaþii co-
merciale strânse, pentru a obþine produse industriale
(în special tehnologie ºi materie primã), precum:
Franþa, Marea Britanie, Italia, Belgia, Elveþia, Ger-
mania Federalã, SUA. În ciuda relaþiilor destul de
tensionate, atât din cauza presiunilor sovietice ºi a
rãzboiului rece, cât ºi din cauza pagubelor aduse în
mod direct intereselor occidentale prin naþionalizare,
relaþiile comerciale ale României cu þãrile occidentale
au scos în evidenþã rolul de intermediar pe care eco-
nomia l-a jucat în normalizarea relaþiilor politice externe.
Autorul reliefeazã astfel cel de-al doilea interes propriu,

naþional, urmãrit pe plan extern de regim, anume dez-
voltarea de relaþii comerciale externe cu þãri occiden-
tale care puteau furniza necesarul de tehnologie, ma-
terie primã ºi fonduri pentru satisfa-cerea necesitã-
þilor interne ale programului de industrializare. Acest
din urmã obiectiv a oferi ulterior ºi justificarea distan-
þãrii de Uniunea Sovieticã ºi dezvoltarea unor relaþii
constructive cu þãrile din afara lagãrului socialist.
Atât prin prezentarea aspectelor ideologice ºi

teoretice ale politicii externe româneºti, cât ºi prin
corelarea factorilor interni ºi externi în elaborarea ºi
conducerea relaþiilor externe, autorul a reuºit sã do-
vedeascã faptul cã „alinierea“ politicii externe a Ro-
mâniei la coordonatele sovietice în perioada 1948-
1956 s-a datorat nu numai presiunii exercitate de fac-
torul sovietic ºi contextului internaþional defavorabil
României, ci ºi urmãririi intereselor interne ale regi-
mului. „Supravieþuirea regimului în condiþiile adver-
sitãþii occidentale depindea de sprijinul sovietic ºi în
egalã mãsurã succesul programului de industrializare
ºi modernizare internã depindea de relaþiile cu URSS
ºi de alte þãri capabile sã furnizeze tehnologie ºi ma-
terie primã pentru industrie. Putem afirma aºadar cã
subordonarea faþã de Moscova nu era doar impusã, ci
ºi asumatã. Distanþarea de Moscova va surveni toc-
mai pe fondul reducerii vulnerabilitãþii prin destin-
derea internã (îmbunãtãþirea nivelului de trai, derusi-
ficare), ca printr-o tot mai activã prezenþã interna-
þionalã, ambele menite sã ofere legitimitate ºi sprijin
din alte direcþii“ (p. 249).
O lucrare interesantã care se individualizeazã

printr-o finã analizã a perioadei ºi a problematicii, dar
ºi printr-o documentare substanþialã. Pentru identifi-
carea tuturor acestor aspecte autorul s-a folosit în
mod prioritar de surse arhivistice noi din Arhivele
Naþionale ale României ºi Arhiva Ministerului de Ex-
terne, presa de epocã ºi lucrãri consacrate acestei pe-
rioade care dezbat colateral ºi aspecte de politicã ex-
ternã. Volumul supus atenþiei vine sã completeze isto-
riografia perioadei de instalare a regimului comunist
de tip sovietic, sub aspectul politicii externe a României.


