
Dan Dungaciu
Basarabia e România? Dileme identitare ºi (geo)politice în R. Moldova, Chiºinãu (R. Moldova),
Editura Cartier, 456

NOTE DE LECTURÃ / RECENZ I I

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VIII, 2, pp. 122–126, Bucureºti, 2011.

La Editura Cartier din Chiºinãu a apãrut recent
cel de-al treilea volum dedicat R. Moldova ºi semnat
de profesorul universitar Dan Dungaciu, Directorul
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
al Academiei Române: Basarabia e România? Di-
leme identitare ºi (geo)politice în R. Moldova.
Coperta cãrþii prezintã un banner imens afiºat la

meciul de fotbal Franþa-România din 5 septembrie
2010, de pe faimosul Stade du France, ºi pe care
scria „Basarabia e România!“. Profesorul universitar
pune un semn de întrebare în titlul cãrþii sale, pentru
cã „dincolo însã de spectaculozitatea gestului, o ase-
menea afirmaþie presupune, astãzi, în special dupã
alegerile parlamentare din 28 noiembrie, o serie de
dubitaþii pe care nici mãcar aerul apodictic al afiºului
nu le poate înlãtura“. ªi aceastã chestiune constituie
miza acestui nou volum semnat de Dan Dungaciu:
„Ce se întâmplã, de fapt, acolo? Ce (mai) este «Basa-
rabia» din punct de vedere identitar? ªi ce date ar mai
trebui incluse în acest dosar pentru a reuºi sã înþele-
gem, fie ºi parþial, metamorfozele, uneori surprinzã-
toare, aluziile ºi iluziile electorale ale unei populaþii
care pare cã, la fiecare ciclu electoral, gãseºte ºi rãs-
punsul. Sau nu îl gãseºte ºi vrea sã încurce lucrurile
ºi mai abitir“.
Autorul precizeazã cã volumul nu este o lucrare

de sociologia naþiunii ºi a naþionalismului, dar cã „su-
netul de fundal al acestei cãrþi este, de cele mai multe
ori, dosarul identitar“. În realitate, crede Dungaciu,
el a fost deseori „principalul mobil ºi obiectiv al ma-
joritãþii guvernãrilor de peste Prut, mai ales al guver-
nãrii comuniste, fãrã ca mizele sale sã disparã nici
astãzi“. Mai mult, „o serie de discursuri vehiculate în
spaþiul public de la Chiºinãu — de la invocarea emfa-
ticã a «problemelor principale ale societãþii» pânã la
discursuri care aduc în prim plan integrarea europea-
nã“ sau «noi suntem europeni!» — sunt conºtiinþa
falsã a unei tematici identitare, pe care, voit sau nu,
cei care rostesc asemenea slogane doresc, într-o oare-
care mãsurã, sã o oculteze. Sã nu o abordeze abrupt.
Sã nu fie, altminteri spus, obligaþi sã rãspundã la
întrebãri la care nu vor sã rãspundã, sau nu vor ca
ceilalþi sã cunoascã rãspunsul lor la ele“.

Dan Dungaciu crede chiar cã ºi arhitectura noii
puteri instalate dupã 28 noiembrie la Chiºinãu este ºi
ea consecinþa, fie ºi tacitã, „inclusiv a unei mutaþii
identitare semnificative în stânga Prutului“ ºi face
aceastã demonstraþie în introducerea cãrþii, intitulatã
sugestiv „Identitatea, moldovenismul ºi alegerile de
la 28 noiembrie 2010“. Aici autorul abordeazã pro-
blematica „dosarului identitar“ din R. Moldova ºi
identificã patru tipuri de discursuri identitare: „Dis-
cursul moldovenist sovietic“, „Discursul polietnic ºi
multicultural“, „Discursul moldovenist europenist“ ºi
„Discursul proromânesc“. Autorul sugereazã o core-
laþie între discursul politic al unor partide din R. Mol-
dova ºi discursurile identitare. De cel mai mare inte-
res ºi noutate este analiza detaliatã a unui nou discurs
identitar, pe care Dan Dungaciu îl numeºte „moldo-
venismul europenist“ ºi pe care îl considerã unul din-
tre factorii importanþi care au influenþat rezultatul
alegerilor din 28 noiembrie.
„Basarabia e România?“ se bazeazã pe cronica

evenimentelor din R. Moldova pe care Dan Dungaciu
a realizat-o, aproape doi ani de zile, în fiecare vineri,
pentru publicaþia Timpul. Cartea are patru secþiuni în
funcþie de principalele evoluþii din stânga Prutului: I.
Liniºtea dinaintea furtunii (decembrie 2008 – martie
2009); II. 7 aprilie — „revoluþia oranj“ fãrã CNN.
Spre noi alegeri (aprilie 2009 – iulie 2009); III. Dile-
mele noii puteri. Proiectul politic ºi proiectul identi-
tar (iulie 2009 – februarie 2010); IV. Referendum,
anticipate ºi tensiuni preelectorale. R. Moldova, înco-
tro? (februarie 2010 – iulie 2010); V. Europenizarea
R. Moldova, referendumul constituþional ºi campania
electoralã. Analiza ºi explicarea rezultatelor alegeri-
lor din 28 noiembrie este fãcutã, dupã cum am men-
þionat deja, în ampla introducere a volumului.
Dan Dungaciu precizeazã cã „dacã analiza

discursurilor identitare ºi a predispoziþiilor populaþiei
din acest punct de vedere nu epuizeazã chestiunea
politicã ºi geopoliticã în R. Moldova, ponderea lor nu
trebuie, totuºi, subestimatã“, dar nu se grãbeºte sã
facã pronosticuri: „Ce se va întâmpla în partea noas-
trã de lume, vom vedea. Viitorul R. Moldova a fost
mereu impredictibil. La fel ca ºi trecutul ei...“.

Sorina ªtefârþã



Stephen Young
Capitalismul moral. O reconciliere a interesului privat cu Binele public, traducere Mihaela Moga
ºi Bogdan Diaconu, Bucureºti, Editura Curtea Veche, 2009, 390 p.
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Problema eticã a capitalismului se situeazã astãzi
mai mult în planul implementãrii ºi respectãrii princi-
piilor etice în viaþa realã decât la nivelul înþelegerii ºi
justificãrii fundamentelor sale etice. Asocierea capi-
talismului cu etica moralã nu este neavenitã ºi nici
întâmplãtoare. Au existat multe perspective de abor-
dare care fie argumentau necesitatea ei, fie o conside-
rau forþatã sau inutilã. Relevante în acest sens pot fi
considerate douã nume de marcã ale gândirii politice,
Adam Smith, care argumenta lipsa „verigii etice“ a
capitalismului, ºi Max Weber, care susþinea cã la ori-
ginea capitalismului modern este „expresia unui pro-
iect etic“, cu fundamentare spiritualã religioasã care,
ulterior, s-a dizolvat în motivaþii de facturã materialã.
Cartea lui Stephen Young, Capitalismul moral.

O reconciliere a interesului privat cu Binele public,
trateazã în cele paisprezece capitole ºi patru anexe
condiþiile care fac posibil capitalismul moral, formele
de exprimare ºi denaturãrile capitalismului, princi-
piile constitutive ale capitalismului moral. De aseme-
nea, autorul se opreºte ºi asupra rolului ºi a statutului
angajaþilor, clienþilor, furnizorilor, proprietarilor ºi
investitorilor ºi asupra mecanismelor de conducere,
raportate atât la mediul de afaceri, cât ºi la exigenþele
comunitãþii ºi transformãrile pe care le aduc procesul
de globalizare ºi criza financiarã declanºatã în 2008.
Dezideratul instituirii capitalismului moral mizeazã
pe „dimensiunea umanã“ a societãþii ºi pe „zona de
întrepãtrundere dintre virtute ºi interesul personal“ ºi
se fundamenteazã pe necesitatea „reconcilierii“ inte-
resului privat cu binele public, în contextul unei so-
cietãþi provocate permanent de o diversitate accen-
tuatã de obiective ºi interese. Acest deziderat nu este
în viziunea autorului o iluzie sau o utopie, ci unul
susþinut cu argumente istorice ºi culturale, structurate
în jurul conceptelor de responsabilitate socialã ºi
„culturã a afacerilor“. În pofida scepticismului legat
de posibilitatea capitalismului moral ºi a aprecierilor
privind incompatibilitatea dintre experienþele com-
portamentului moral ºi obiectivul maximizãrii profi-
tului, ºansele împlinirii acestui vis le dau acele com-
panii în care etica nu se rezumã la o formã de caritate,
ci interacþioneazã cu maniera de a conduce, adminis-
tra ºi gestiona raporturile de activitate ºi cu modalitãþi
de aplicare a sistemului de valori ºi principii stabilite
de companie (p. 12).
În primul capitol, Stephen Young analizeazã po-

sibilitatea capitalismului moral prin raportare la con-
ceptul de dreptate socialã ºi îl asociazã cu cinci forme
importante de capital (social, financiar, reputaþional,
fix ºi uman), respectiv cu acele investiþii care servesc
interesul personal ºi care promoveazã bunãstarea ge-
neralã. Consecinþa este activarea responsabilitãþii so-
ciale manifestate, pe de o parte, prin „abilitatea de a
respinge atitudini exclusiviste“, de a adopta „geniul

lui ºi“ ºi de a respinge „tirania lui sau“ ºi, pe de altã
parte, de a respecta partenerii acordului încheiat, prin
neîncãlcarea codului etic profesional (pp. 26-28). În
egalã mãsurã, capitalismul moral se impune ca urma-
re a sistemului de motivaþii ºi dorinþe umane ºi, nu
mai puþin, datoritã dependenþei fiecãrui individ de
mediul sãu social de interese, de aprecierile ºi recu-
noaºterea celorlalþi.
În capitolul al doilea ºi al treilea autorul cãrþii

prezintã câteva variante de capitalism ce þin de speci-
ficul cultural ºi tradiþional sau experienþa trãitã, im-
plicit de particularitãþile capitalismului sãlbatic, ca
formã denaturatã ºi imoralã de capitalism. Sunt vi-
zate valori ºi principii etice din zona asiaticã sau din
„tradiþiile mexicane“, dar ºi practici mai puþin mo-
rale, proprii „capitalismului de cumetrie“ care degra-
deazã politic lumea afacerilor. Cultivând „o formã
extremã de comportament în mediul de afaceri“, ca-
pitalismul sãlbatic „împinge la limitã logica autono-
miei individuale“, abuzând de libertatea pieþei (p.
70). Aceasta are drept suport, potrivit opiniei lui
Yung, cultura suburbanã americanã ºi miºcãrile con-
servatoare, inspirate de darwinismul social ºi, deopo-
trivã, reacþiile „contraculturale de tip hippies“, cele
de influenþã spencerianã, care susþin relativismul mo-
ral ºi nevoia de afirmare a sinelui (p. 88).
Capitalismul moral nu este doar un deziderat, ci

o necesitate, în contextul lumii actuale. Principalele
argumente care îl susþin ºi principiile de bazã care îl
legitimeazã sunt analizate în capitolele urmãtoare.
Astfel, în capitolul al patrulea sunt invocate piaþa li-
berã ºi cultul datoriei, ca argumente de bazã, iar prin-
cipiile vizeazã: proprietatea ca fundament al morali-
tãþii în viaþa cotidianã (determinã încrederea în sine,
toleranþa, afirmarea personalã), piaþa liberã care fa-
vorizeazã raporturile morale în relaþiile de schimb
(persoanele imorale sunt eliminate din piaþã), indivi-
dualismul ca trãsãturã specificã organizãrii capitaliste
ºi ca „element cultural al demnitãþii umane“, prin-
cipiul reciprocitãþii care avantajeazã toate pãrþile im-
plicate ºi, nu în ultimul rând, „cultura responsabili-
tãþii“, ca permisã ºi condiþie fundamentalã a morali-
tãþii sub toate aspectele (p. 93-103).
Capitalismul moral poate produce schimbãri la

nivel de mentalitate ºi comportament ºi, de aseme-
nea, poate oferi soluþii pentru eliminarea sãrãciei.
Acest punct de vedere se distanþeazã de ideea imposi-
bilitãþii capitalismului moral în condiþiile unei socie-
tãþi mai puþin prospere ºi, deopotrivã, de convingerea
ºi a lui Daniell Bell privind inutilitatea eticii muncii
în condiþiile abundenþei materiale. Ceea ce atenþio-
neazã autorul acestei cãrþi este necesitatea de a stopa
mai întâi indiferenþa faþã de zonele sãrace ºi de a crea
capitalul social ºi, totodatã, de a implementa „norme
chibzuite de dreptate socialã“ (p. 129).
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Lectura acestei cãrþi trezeºte un interes deosebit
ºi prin prezentarea principiilor de guvernare ºi coor-
donare a afacerilor, sub titulatura Caux Round Table.
Reunit prima oarã în 1986, la iniþiativa lui Frederick
Philips din necesitatea de a crea un dialog constructiv
pe tema promovãrii afacerilor oneste, Caux Round
Table a fost elaborat efectiv în 1994 cu scopul de a
dezvolta cultura afacerilor ºi de a fi „o pledoarie con-
vingãtoare pentru capitalismul moral“. Derulate sub
deviza „a trãi ºi munci împreunã pentru un bine co-
mun“, standardele stabilite ºi recomandate sunt gân-
dite în raport cu toþi factorii implicaþi în afaceri. Este
vorba de: clienþii, consideraþi reperul moral al econo-
miei de piaþã, structuratã pe relaþii de reciprocitate;
angajaþii sau agenþii morali acceptaþi ca parte a me-
canismului de cooperare în afaceri; proprietarii ºi in-
vestitorii de capital financiar ºi de capital de încre-

dere care pot stopa expunerea capitalismului la orice
tip de abuz; furnizorii ºi competitorii, care susþin pro-
cesul economic ºi stimuleazã creativitatea în folosul
bunãstãrii generale.
Ultimele capitole pun accentul pe necesitatea

sporirii capitalului social, în cadrul funcþionãrii ordi-
nii civice ºi pe imperativul regândirii capitalismului,
în contextul globalizãrii ºi al declanºãrii crizei finan-
ciare din 2008.
Experienþa capitalistã a societãþii a evidenþiat

multe merite ale capitalismului, dar a scos la supra-
faþã ºi o serie de deficienþe care au dezechilibrat ra-
portul dintre realitatea economicã ºi valorile morale.
Cartea lui Stephen Young reprezintã o încercare me-
ritorie de refacere a acestui echilibru, de coabitare a
lumii capitaliste cu un program etic, prin intermediul
unui proces de reglementare.

Adela Deliu

Robert O. Keohane, Joseph S. Nye
Putere ºi interdependenþã, traducere de Adriana ªtraub, studiu introductiv de Olivia Toderean,
Iaºi, Polirom, 2009, 411 p.

Lucrarea face parte din categoria restrânsã a con-
tribuþiilor teoretice ºi metodologice marcante pentru
evoluþia unui domeniu disciplinar, în acest caz Rela-
þiile Internaþionale.
Situatã în succesiunea celei de-a doua dezbateri

interparadigmatice din Relaþiile Internaþionale — cea
dintre tradiþionaliºti ºi behavioriºti —, ampla cerce-
tare datoratã profesorilor Robert O. Keohane ºi
Joseph S. Nye, ºi publicatã pentru prima datã în 1977,
a marcat apariþia unei contraponderi teoretice de in-
spiraþie liberalã — „grotianã“ — la modelul rea-
lismului clasic dominant dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial. Pornind de la teza cã în deceniul al optulea
— al unor „dramatice schimbãri“ în politica inter-
naþionalã — analiza realist clasicã, fundamentatã de
lucrãri precum Politics Among Nations (1948) a lui
Hans Morgenthau, este resimþitã ca „percepþie unila-
teralã a realitãþii“ ºi cã eºecul politicii externe ameri-
cane îºi are rãdãcinile în „limitãrile asumpþiilor rea-
liste“, autorii ºi-au propus „atât din motive de ana-
lizã, cât ºi de strategie“ sã situeze teoria realistã în-
tr-un context mai amplu al politicilor mondiale, adicã
sã creeze o „viziune mai complexã“ în care ea sã co-
existe cu teoria liberalã. „Sinteza“ care aºazã într-o
relaþie de complementaritate teoria realist clasicã ºi
teoria liberalã clasicã pãstreazã, în fapt, asumpþiile
esenþiale ale realismului asupra rolurilor pe care le au
puterea ºi interesele în politica mondialã, dar „trans-
cende“ „ruptura“ de sorginte realistã între economie
ºi politicã pentru a fundamenta o explicaþie a politicii
mondiale pe „tiparele de cooperare internaþionalã in-
stituþionalizatã“. Aºa cum mãrturiseau autorii în pre-
feþele ediþiilor ulterioare ale lucrãrii (1989, ediþia a

doua; 2001, ediþia a treia), perspectiva lor nu trebuie
înþeleasã ca o „trecere acutã de la geopolitica de altã-
datã la geoeconomie în prezent“, ci ca o împletire a
„relaþiilor economice, ambientale, militare ºi sociale
mai degrabã“, ca o „teorie alternativã“ care valori-
zeazã „integrarea economicã ºi rolurile deþinute de
instituþiile internaþionale oficiale ºi neoficiale“. Înþe-
legerea corectã a intenþiei autorilor impune preci-
zarea cã teoria lor a „interdependenþei“ reliefeazã li-
mitãrile explicative ale realismului dar nu impune
substituirea lui totalã, cã progresul în sfera discipli-
narã este dat de capacitatea de a determina ce teorie
este adecvatã aplicãrii într-o anumitã arie studiatã ºi
care sunt limitele aplicãrii ei.
„Regândirea“ teoriei realiste prin încadrarea in-

terdependenþei economice, a relaþiilor ºi „miºcãrilor“
transnaþionale în contextul mai amplu al politicilor
mondiale — perceputã la sfârºitul anilor ’80 ca o
întreprindere „nonconformistã“, „de pionierat“ —,
trebuie înþeleasã în contextul evoluþiilor economice ºi
politice ale vremii: în principal, sporirea rolului poli-
tic al corporaþiilor transnaþionale, dezvoltarea coope-
rãrii între statele europene occidentale ºi extinderea
procesului de integrare economicã. În egalã mãsurã,
ea trebuie înþeleasã în contextul „destinderii“ ºi de-
tensionãrii relaþiilor internaþionale, al „descurajãrii“
ºi „moderãrii“ statelor aparþinând celor douã „blo-
curi“ prin conºtientizarea „balanþei“ sau a recipro-
citãþii existente în privinþa capacitãþii de distrugere.
În acest context, „prioritatea absolutã“ deþinutã de as-
pectele militare ºi de securitate a constituit constanta,
sã spunem, de „fundal“ a relaþiilor internaþionale,
prim-planul lor detaºând douã procese de maximã



importanþã pentru evoluþia mondialã ulterioarã. Pe de
o parte, denunþarea convertibilitãþii dolarului la Acor-
durile de la Bretton Woods ºi adoptarea sistemului de
rate fluctuante a produs destrãmarea regimului finan-
ciar postbelic ºi instalarea unuia al „mobilitãþii finan-
ciare internaþionale“ care a întreþinut masiv globali-
zarea. Pe de altã parte, „criza petrolului“, care a pro-
vocat „marilor puteri“ o recesiune economicã de pro-
porþii, a reflectat la nivelul relaþiilor internaþionale
„influenþa decisivã“ a statelor mici (fãrã putere mili-
tarã sau politicã) ºi, ca urmare, necesitatea regândirii
raportului dintre low politics ºi high politics, dintre
politica limitatã la „problemele economice interne ale
statelor“ ºi politica „mare“ ce vizeazã securitatea sta-
telor ºi, prin implicare, echilibrul mondial de putere.
Realitatea noii ere, a noii „epoci a interdepen-

denþei“, în care „puterea naþiunilor — acea strãveche
piatrã de încercare a analiºtilor ºi oamenilor de stat
— a devenit mai evazivã“, în care statele, ca „actori
teritoriali“, au pierdut teren în faþa corporaþiilor mul-
tinaþionale, miºcãrilor sociale transnaþionale ºi orga-
nizaþiilor internaþionale, ºi, concomitent, realitatea
unei „retorici a interdependenþei“ în cercurile politice
ºi mediatice americane — care cu dificultate „co-
existã cu simbolismul securitãþii naþionale“ — au dat
legitimitate unei cercetãri academice focalizate asu-
pra urmãtoarelor întrebãri majore: „Care sunt princi-
palele caracteristici ale politicii mondiale atunci când
interdependenþa, în special cea economicã, este vas-
tã?“ ºi „Cum ºi de ce se schimbã regimurile inter-
naþionale?“.
Trebuie specificat cã opþiunile metodologice ºi

desfãºurarea acestui demers, subsumabile modelului
analitic dominant în ºtiinþele sociale americane, sunt
actualmente considerate standard sau „reper“ în ma-
joritatea mediilor academice occidentale: clarificãri
conceptuale (interdependenþã, putere, senzitivitate ºi
vulnerabilitate în exercitarea puterii, regimuri inter-
naþionale), propunerea unui cadru teoretic nou (teoria
interdependenþei complexe, modelul organizãrii in-
ternaþionale), analiza studiilor de caz (regimul finan-
ciar internaþional ºi regimul maritim, relaþiile bilate-
rale ale SUA cu Canada ºi cu Australia) ºi verificarea
teoriei, elaborarea concluziilor prin reluarea teoriei ºi
extragerea implicaþiilor practice (noul rol al informa-
þiei ºi comunicãrii publice în domeniul internaþional)
ºi teoretice ale cercetãrii (dezbaterea despre globa-
lism ºi globalizare). În ediþiile a doua ºi a treia, auto-
rii reanalizeazã tezele interdependenþei complexe în
condiþiile revoluþiei informaþionale, problematizeazã
teoretizarea lor funcþie de politica externã a SUA în
anii ’80 ºi, asumând anumite limite ale proiectului
iniþial, rãspund principalelor critici aduse cãrþii dupã
prima ediþie.
Temele distincte abordate în lucrare sunt: o ana-

lizã centratã pe putere a politicilor de interde-
pendenþã, o analizã a unui tip teoretic ideal numit in-
terdependenþã complexã, o încercare de a explica
schimbarea în cadrul regimurilor internaþionale. Dis-
tinsã de „interconectare“ ºi nuanþatã conceptual, in-

terdependenþa este definitã ca implicând tranzacþii
intense, cu efecte importante ºi costuri sau valori ridi-
cate (materiale, simbolice sau de alt tip), care evo-
lueazã în timp ºi poate cunoaºte situaþii cuprinse între
dependenþa purã unilateralã (interdependenþã asime-
tricã extremã) ºi egalitatea reciprocã perfectã (inter-
dependenþa simetricã). Puterea, ca „putere asupra re-
zultatelor“ (ºi nu ca în conotaþia realistã, „putere asu-
pra altora“), este definitã ca „abilitatea unui actor de
a-i determina pe alþii sã facã ceva ce ei altfel nu ar
face“, ca rezultat al utilizãrii unor caracteristici în
relaþiile dintre actori internaþionali, care confirmã sau
infirmã capacitatea de a controla sau influenþa rezul-
tatele ºi de a atinge obiective proprii. Keohane ºi Nye
introduc nu doar distincþia esenþialã, în contextul
exercitãrii puterii, între senzitivitatea ºi vulnerabili-
tatea statelor la deciziile sau procesele iniþiate de alte
state, ci ºi teza influenþei asupra lor a realitãþii noi a
comunicãrii complexe ºi extrem de rapide a mediilor
internaþionale, ele însele „o sursã de putere“ capabilã
sã „manipuleze interdependenþele la nivel interna-
þional“.
Ca atare, modelul abstract al interdependenþei

complexe reconsiderã, relativizeazã supoziþiile de bazã
ale realismului clasic — statele sunt actorii consacraþi
ai relaþiilor internaþionale ºi acþioneazã unitar, forþa ºi
ameninþarea cu folosirea ei constituie cel mai impor-
tant instrument al politicii externe ºi al relaþiilor inter-
naþionale, ponderea aspectelor militare ºi politice asi-
guratã de distincþia dintre „marea“ ºi „mica politicã“
— de urmãtoarea manierã: existã mai multe tipuri de
actori internaþionali care interacþioneazã prin canale
multiple, nu existã o ierarhie a temelor agendei poli-
tice, declinul forþei ºi a importanþei ei în relaþiile in-
ternaþionale (ca ºi a puterii simbolice a termenului de
securitate naþionalã).

Teoria interdependenþei complexe se fundamen-
tatã pe recunoaºterea influenþei altor actori internaþio-
nali — interguvernamentali ºi nonguvernamentali
(economici, financiari, reprezentanþi ai societãþii ci-
vile, elite naþionale de diverse tipuri), miºcãri ºi orga-
nizaþii transnaþionale (nonguvernamentale sau corpo-
raþii multinaþionale) — alãturi de actorii consacraþi
— statele — ºi, în consecinþã, pe definirea relaþiilor
internaþionale ca „interacþiuni multiple“ între tipuri
diverse de actori la niveluri diferite — statal, subna-
þional, interguvernamental, transnaþional — ºi în ca-
drul fiecãrui nivel: actori subnaþionali în interacþiuni
transnaþionale, relaþii transguvernamentale, º.a.m.d.
Ca urmare, definiþia „actorului în politica mondialã“
este dilatatã pânã la a cuprinde „orice unitate de ac-
þiune“ care, posedând resurse semnificative, „încear-
cã sã-ºi exercite influenþa dincolo de graniþele sta-
tale“. Pe aeastã bazã, implicaþiile recunoscute ale „in-
teracþiunilor multiple“, transnaþionale, sau ale „plura-
lismului internaþional“ sunt nu doar crearea interde-
pendenþei între state ºi creºterea numãrului de con-
strângeri în politica externã a statelor, ci ºi schimba-
rea atitudinii la nivel de guverne ºi opinie publicã,
manifestarea capacitãþii guvernelor de a influenþa alte
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guverne prin susþinerea actorilor transnaþionali ºi,
mai ales, manifestarea actorilor cu „politici externe
private“, opuse sau indiferente faþã de politica exter-
nã a statului. Alãturi de caracteristicile modelului de
interdependenþã complexã cititorului i se oferã ºi des-
crierea proceselor politice concrete, specifice unei
situaþii de interdependenþã complexã: stabilirea unor
strategii de conexare, a mecanismelor de formulare ºi
controlare a agendei, creºterea numãrului de relaþii
transnaþionale ºi transguvernamentale, rolul sporit al
organizaþiilor internaþionale.
Trebuie specificat cã demersul de argumentare a

modelului explicativ al interdependenþei cuprinde
atât o abordare sistemicã a relaþiilor internaþionale —
în scopul determinãrii capacitãþii fiecãrui actor inter-
naþional ºi a configuraþiei relaþiilor de putere funcþie
de distribuþia capacitãþilor —, cât ºi una procesualã,
de studire a comportamentului de alocare sau de ne-
gocire în cadrul unei structuri de putere, legãtura
între cele douã tipuri de abordãri fiind asiguratã de
ceea ce Keohane ºi Nye au numit „regimuri interna-
þionale“ — „ansambluri de aranjamente de facturã
guvernamentalã (reguli, norme ºi proceduri) care in-
fluenþeazã relaþiile de interdependenþã. Pentru expli-
carea schimbãrii regimurilor internaþionale, Keohane

ºi Nye au formulat modelul teoretic al organizãrii
internaþionale, conform cãruia statele participante la
un regim internaþional îºi exercitã voinþa în mod me-
diat, funcþie de procesele de organizare internaþionalã
asociate regimului internaþional, factorii care pot de-
termina nuanþe ºi turnuri în schimbarea regimurilor
internaþionale fiind: capacitãþile statelor definite în
contexte organizaþionale specifice, influenþa norme-
lor ºi reþelelor existente ºi relevante pentru un dome-
niu, procesul de negociere. Trebuie precizat cã acest
model a construit cele mai pertinente explicaþii asu-
pra cauzelor schimbãrii regimurilor internaþionale, ca
ºi asupra legãturii lor cu nivelul sistemic ºi cel pro-
cesual, iar analiza studiilor de caz (în cuprinsul mai
multor cuprinzãtoare capitole „empirice“) a adus
numeroase clarificãri ºi concluzii incitante în privinþa
rolului leadership-ului internaþional ºi al organizaþii-
lor internaþionale ºi al nevoii de fundamentare teo-
reticã solidã a proceselor de luare a deciziilor cu im-
pact internaþional. Autorii atrag atenþia cã „Analiza
detaliatã nu este un joc pur academic. Ea este esen-
þialã pentru a face faþã în mod adecvat lumii tumul-
tuoase a zilelor noastre. În bãtãlie, spada este mai
puternicã decât stiloul, însã, pe termen lung, stiloul
cãlãuzeºte spada“.
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