
R E V I S TA R E V I S T E L O R

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 3, p. 176–181, Bucureºti, 2009.

Primul numãr, ianuarie/februarie, din 2009 al
prestigioasei reviste FOREIGN AFFAIRS, volumul
88, se deschide cu o analizã relevantã a „celei mai
grave prãbuºiri financiare ºi economice din ultimii 75
de ani“, „recesiunea brutalã“ ºi „colapsul sistemului
financiar american“ care „a înfricoºat teribil consu-
matorii ºi oamenii de afaceri“ ºi a dezvãluit incapa-
citatea „cadrului de reglementare“ de a stopa „abu-
zurile ºi corupþia larg rãspândite“. Sub titlul „The
Great Crash, 2008. A Geopolitical Setback for the
West“, Roger C. Altman (preºedinte ºi director gene-
ral al Evercore Partners, secretar adjunct al Trezore-
riei SUA în 1993-1994) examineazã resorturile a ceea
ce preferã sã numeascã „prãbuºire economicã ºi fi-
nanciarã“ pornind, în dezacord cu „înþelepciunea
convenþionalã“, de la observaþia cã nu colapsul preþu-
rilor locuinþelor ºi piaþa ipotecarã subprimã (ele în-
sele consecinþe ale altei probleme) au generat criza,
ci combinaþia („inevitabil letalã“) dintre ratele foarte
scãzute ale dobânzilor ºi nivelurile fãrã precedent de
lichiditate. Dacã ratele joase ale dobânzilor au reflec-
tat excesiva politicã de adaptare monetarã a guver-
nului american dupã 11 septembrie, lichiditatea a re-
flectat, printre altele, ceea ce Ben Bernanke, pre-
ºedintele Rezervei Federale, numea „supraabundenþa
economiilor la nivel global“, anume surplusurile fi-
nanciare enorme realizate de anumite state, îndeosebi
China, Singapore ºi þãrile producãtoare de petrol din
Golful Persic, care au fost reciclate în Occident în
forma investiþiilor de portofoliu. În contextul unor
beneficii scãzute, acest „munte de lichiditate“ a pus
în evidenþã „una din legile de bazã în finanþe“, anume
cã beneficiile pentru împrumuturi sunt invers propor-
þionale cu calitatea creditului: cu cât debitorul este
mai puternic, cu atât este mai mic beneficiul. Canti-
tatea imensã de capital scursã în sectorul ipotecar
subprim (sau al împrumuturilor de la instituþii finan-
ciare nebancare) susþinut de piaþa instrumentelor se-
cundare de credit (CDO — Collateralised Debts
Obligations) ºi securizat sau garantat, cu alte cuvinte
cãtre „împrumutãtorii slabi“ de toate tipurile, s-a situ-
at ca volum anual în 2005 ºi 2006 la peste 600 de bi-
lioane de dolari, faþã de media pe termen lung de
aproximativ 100 de bilioane. Ca „toate baloanele fi-
nanciare“, aceastã creºtere a ignorat „lecþia istoriei“
în privinþa neachitãrii pe termen lung a ratelor la
astfel de credite sãrace, „revãrsarea“ de banii ipo-
tecari cauzând creºteri la rate (cotaþii) fãrã precedent
ale preþurilor în domeniul imobiliar comercial ºi re-
zidenþial. Astfel, dacã media caselor din SUA a fost
apreciatã la 1,4 % anual timp de aproape 30 de ani

înainte de 2000, aprecierea cotaþiei a ajuns la 7,6%
anual între 2000 ºi 2006, „în mijlocul frenetic al spe-
culaþiei de pe piaþa imobiliarã“ atingând ºi 11%. Pre-
cum majoritatea þintelor în cazul preþurilor la obiec-
tele casnice, cel din domeniul imobiliar „ºi-a schim-
bat sensul“ de evoluþie „cu înverºunare chiar“: pre-
þurile caselor au cãzut sever timp de doi ani, iar „sem-
nele“ indicã posibilitatea de reducere încã a valorii
stocului naþional de case pânã la 30-35%, ceea ce ar
reprezenta o cãdere uimitoare pentru un „bazin“ de
bunuri evaluate la 13 trilioane de dolari. Colapsul
preþurilor caselor a subminat valoarea acestui „bazin“
al ipotecilor cu valoare scãzutã creat între 2003 ºi
2006 ºi, în plus, nenumãratele ipoteci subprime struc-
turate în mod artificial ieftin au început sã se conver-
teascã în asemenea mãsurã încât numeroºii debitori
nu ºi-au putut permite noii „termeni“ ai împrumutu-
rilor. Pierderile acestor împrumuturi au crescut la
mijlocul anului 2007, valoarea lor continuã sã se de-
terioreze ºi atrage o „afundare a pieþelor la nivel glo-
bal“. Paguba cea mai vizibilã a fost înregistratã în do-
meniul caselor, americanii pierzând o pãtrime din va-
loarea netã într-un an ºi jumãtate, adicã din valoarea
acþiunilor cu dobândã variabilã (home equity) de 13
trilioane de dolari în 2006 au rãmas 8,8 trilioane la
mijlocul lui 2008. În privinþa activelor de retragere,
scãderea a fost de 22% (de la 10,3 trilioane în 2006 la
8 trilioane în 2008), economiile ºi activele de inves-
tiþii (în afara retragerilor de economii) au pierdut 1,2
trilioane, iar activele de pensii au pierdut 1,3 tri-
lioane, pierderea totalã ajungând la 8,3 trilioane de
dolari. ªocul produs de aceste pierderi asupra fami-
liilor americane a determinat retragerea a 150 de bili-
oane de dolari din fondurile de depozite pe parcursul
a douã zile ale lunii septembrie 2008, astfel încât Re-
zerva Federalã a luat decizia unei facilitãþi de 540 de
bilioane pentru a ajuta aceste fonduri. La aceastã sta-
re de lucruri se adaugã o scãdere a PIB-ului Statelor
Unite cu 4% în ultima parte a anului 2008, o scãdere
semnificativã a profiturilor corporative (datoritã re-
ducerii drastice a cheltuielilor populaþiei) ºi, conform
aºteptãrilor unui numãr important de economiºti
chestionaþi de The Wall Street Journal, o contractare
a economiei SUA timp de cel puþin trei trimestre. În
opinia citatã a secretarului Trezoreriei, Lawrence
Summers, prelungirea crizei se datoreazã parþial „na-
turii neobiºnuite a acestei spirale financiare descen-
dente“: în ciuda valorii în scãdere a bunurilor finan-
ciare, „apelurile în marjã sunt declanºate, forþând
vânzarea acestor bunuri ºi a altora“ ºi, prin aceasta,
deprecierea în continuare a valorii lor, fapt ce angre-



neazã pierderi ale instituþiilor financiare ºi ale pro-
prietarilor de case, descurajarea cheltuielilor ºi a îm-
prumuturilor ºi, în ansamblu, slãbirea economiei,
scãderea veniturilor ºi creºterea ºomajului. Altman
considerã cã prelungirea recesiunii se datoreazã, de
asemenea, ineficienþei instrumentelor de redresare
folosite în aceste circumstanþe de guvernul american
ºi de câteva dintre guvernele statelor europene (sti-
muli monetari ºi fiscali, naþionalizãri ale sectorului
financiar „la un nivel care contrazice principiile capi-
talismului modern“). Dat fiind faptul cã sistemul fi-
nanciar internaþional a fost, de asemenea, „devastat“
(dupã estimarea FMI, pierderile se ridicã la 1,5 trili-
oane pentru instituþiile financiare mondiale), credita-
rea restrânsã drastic pânã la „îngheþare“ nu face decât
sã potenþeze colapsul. Pentru a împiedica „topirea
sistemicã“, Rezerva Federalã a SUA, Banca Centralã
Europeanã ºi alte bãnci centrale au injectat un total de
2,5 trilioane de dolari lichiditãþi în pieþele de credit,
„de departe cea mai mare intervenþie monetarã din is-
toria lumii“, dupã cum guvernul SUA ºi guvernele
europene au alocat 1,5 trilioane de dolari pentru a di-
recþiona investiþiile pentru acþiuni cu dobândã varia-
bilã (equity) în instituþiile lor financiare locale. Ca ur-
mare a „celui mai mare eºec de reglementare din isto-
ria modernã — un eºec care se extinde de la supervi-
zarea bancarã la dezvãluirile US Securities (Valorile
Mobiliare ale SUA) and Exchange Commission
asupra supravegherii ratelor de creditare” instituþiile
financiare occidentale vor fi nevoite sã-ºi retragã
creditele externe pentru urmãtorii trei sau patru ani în
condiþiile în care standardele de împrumut prevalente
în viitorul previzibil vor deveni mai stricte, iar
pattern-urile noi de împrumut vor fi supuse unei re-
glementãri severe ºi amãnunþite. Autorul subliniazã
cã incriminãrile sunt doar la început ºi cã existã una-
nimitate în privinþa necesitãþii unei reforme ample a
reglementãrii îndeosebi sub aspectul capitalului mi-
nim ºi a standardelor de lichiditate. Aceasta cu atât
mai mult cu cât Statele Unite vor fi constrânse de un
„deficit bugetar gigantic“, „produsul unor cheltuieli
guvernamentale desemnate sã înfrunte criza finan-
ciarã ºi al scãderii veniturilor ca urmare a recesiunii“:
pentru anul fiscal care a început în octombrie 2008
deficitul va fi de aproximativ 1 trilion de dolari, mai
mult decât dublul deficitului din anul anterior, adicã
„de departe cel mai mare deficit nominal suportat
vreodatã de o naþiune“. El va reprezenta cam 7,5%
din PIB-ul SUA, un nivel atins anterior doar în
timpul rãzboaielor mondiale. Impactul acestor evolu-
þii negative se traduce, dupã Altman, în condiþii con-
strângãtoare pentru Statele Unite ºi Europa în pri-
vinþa concentrãrii resurselor naþionale asupra „refa-
cerii interne“ — introducerea legislaþiei privind sti-
mularea economicã, sprijinirea producãtorilor de
automobile, reformarea domeniului sãnãtãþii ºi a po-
liticii în domeniul energetic (în SUA) — ºi a nein-
cluderii Occidentului în iniþiative internaþionale ma-
jore, locul lor urmând a fi luat de FMI ca „primul care
intervine“. În privinþa pieþelor de capital (partea pri-

vatã), efectele crizei se vor reflecta într-o vulnerabili-
zare a lor, într-o „însãnãtoºire incompletã“, care le va
face ostile faþã de risc ºi constrângere în urmãtorii ani.

DupãAltman, criza ºi maniera de soluþionare a ei
reflectã „situaþia jalnicã a modelului american al ca-
pitalismului pieþei libere“ — un model intelectual pu-
ternic de sorginte anglo-saxonã care a fãcut posibilã
influenþa ºi puterea Statelor Unite, a ajutat la destruc-
þia socialismului ºi a reglementãrii, la implementarea
reformelor economice în Estul Europei ºi la „deschi-
derea Vietnamului în anii ’90“. „Eºecul sistemului fi-
nanciar al Statelor Unite“ ºi „mãsurile economice na-
þionaliste intervenþioniste pe scarã largã“ submi-
neazã, în fapt, „doctrinele pieþei libere“ — în cuvin-
tele preºedintelui Sarkozy, „le laissez-faire, c’est
fini“, în exprimarea mai diplomaticã a vicepreºedin-
telui chinez Wang Qishan, „profesorii au acum anu-
mite probleme“ — ºi „vor stopa deplasarea econo-
micã globalã cãtre nereglementare“. Altman consi-
derã cã aceastã situaþie „coincide cu miºcarea natu-
ralã ºi de termen lung de ieºire din lumea SUA-cen-
tricã ce a început în urmã cu douãzeci de ani, dupã
cãderea Zidului Berlinului“. Lipsa actualã a resurse-
lor ºi a credibilitãþii economice vor împiedica SUA ºi
guvernele europene sã joace pe termen mediu „rolul“
pe care în lipsa crizei l-ar fi jucat. Ca atare, pânã la
„repararea“ efectelor „prãbuºirii“ din 2008, aceastã
perioadã de „slãbiciune“ semnificã pentru Statele
Unite ºi Europa un „recul geopolitic major“, o ero-
dare a puterii globale a SUA ºi a apelului la stilul
american de democraþie ºi, în consecinþã, o „accele-
rare a tendinþelor de deplasare a centrului de greutate
al lumii în afara Statelor Unite“ sau de „atragere a lu-
mii în afara sistemului unipolar“. Aceastã miºcare re-
flectã, în acelaºi timp, creºterea altor economii, în
special în China ºi India, care îºi vor spori influenþa
globalã, contribuind prin aceasta la apariþia a ceea ce
Richard Haass, preºedintele Council on Foreign Re-
lations, numea „lume nonpolarã“.

Cu pierderi economice mult restrânse faþã de ce-
le ale Occidentului, China a obþinut la sfârºitul anului
2008 un „câºtig“ sau o „creºtere uºor încetinitã“ de
9% — cea mai micã în ultimii cinci ani, dar „in-
vidiatã de toate celelalte naþiuni“ — ºi care explicã
implementarea planului de stimulare economicã mul-
tianualã însumând peste 500 de bilioane dolari, adicã
15% din PIB-ul Chinei. Gradul redus în care criza din
Occident afecteazã China se explicã ºi prin rolul re-
lativ restrâns pe care sistemul sãu financiar îl deþine
în economie ºi care o scuteºte de „bunurile toxice
care au îngenunchiat sistemele bancare din Statele
Unite ºi Europa“. Proprietarii chinezi economisesc
40% din veniturile lor, iar cele 2 trilioane de dolari
re-prezentând investiþiile în portofoliu al rezervelor
de schimb extern ale Chinei au crescut anul trecut cu
700 de bilioane datoritã surplusului de cont curent ºi
investiþiilor strãine directe. În urma crizei, de fapt,
puterea economicã ºi financiarã a Chinei s-a întãrit,
influenþa ei globalã este în creºtere în asemenea mã-
surã încât Beijingul poate fi capabil de iniþiative eco-
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nomice ºi politice care îi pot spori în continuare sta-
tutul internaþional. Altman are în vedere acordul din-
tre China ºi Association of South Asian Nations, care
poate circumscrie cea mai amplã zonã mondialã a li-
berului schimb, dar ºi demersul Chinei cãtre obþi-
nerea interdependenþei asiatice ºi cãtre rolul de lider
în regiune. Prezenþa diplomaticã a Chinei în þãrile în
curs de dezvoltare (precum Angola, Kazahstan, Su-
dan) este pusã pe seama dorinþei de a promova mo-
delul sãu de capitalism ºi de a-ºi satisface nevoia de
resurse naturale, dar rolul sãu „în mijlocul acestei
crize“ ar putea fi ºi acela de „a ajuta creºterea împru-
muturilor financiare, fie direct, prin înþelegeri finan-
ciare bilaterale, fie indirect, prin crearea unei faci-
litãþi suplimentare la FMI care ar putea extinde cre-
ditul disponibil pentru organizaþii dincolo de ce per-
mit normele curente“, de a face investiþii strategice
prin fondurile sale superioare de avuþie (îndeosebi în
domeniul resurselor naturale).

În cazul Indiei, ºi ea mai puþin dependentã de sis-
temul financiar, mai închisã în privinþa investiþiilor
strãine ºi mai puþin dependentã de capitalul extern, în
ciuda ratei anuale de creºtere de 6,5-7%, nu poate fi
vorba de bunãstarea ºi coeziunea internã specificã
Chinei, adicã de calitãþi ce ar „echipa-o pentru o re-
putaþie geopoliticã“. Înscrisã în alte coordonate eco-
nomice, Rusia, în urma cãderii preþului petrolului ºi
al altor bunuri, s-a aflat în pragul prãbuºirii rublei ºi
a preþurilor locale, iar guvernul a recurs la sprijinirea
monedei naþionale, a sistemului financiar ºi a câtorva
întreprinderi controlate de stat, alocând 200 de bili-
oane de dolari. Totuºi, ea „rãmâne într-o puternicã
condiþie financiarã dupã aceste eforturi de salvare“
care nu umbresc decât într-o mãsurã limitatã „am-
biþiile ei geopolitice reînnoite“ ºi deloc intenþia de
„dezgheþ“ al relaþiilor sale cu SUA.

Soluþia pentru care pledeazã numeroºi econo-
miºti ºi lideri politici în urma „crizei istorice“ — o
abordare globalã care sã includã controlul valutelor ºi
al sistemelor bancare ºi financiare, un al doilea Bretton
Woods sau „o nouã ordine financiarã globalã“ —
este, dupã Altman, revolutã întrucât „pieþele finan-
ciare ºi valutare sunt prea mari ºi prea puternice pen-
tru a fi þinute în frâu“ ºi întrucât „reglementarea fi-
nanciarã globalã probabil ar dãuna mai mult decât ar
rezolva, fie ºi pentru cã reformele necesare în Vest di-
ferã prea mult faþã de cele care se impun în alte zone.
Mai potrivitã i se pare abordarea câtorva mãsuri-
cheie: (1) remodelarea FMI astfel încât capacitatea sa
de împrumut nefolositã — de 250 de bilioane de do-
lari, neschimbatã din 1997 ºi insuficientã pentru a

ajuta multe þãri în curs de dezvoltare aflate momentan
în deficit sub aspectul balanþei de plãþi ºi a lichiditãþii
— sã devinã mai flexibilã în privinþa condiþiilor de
împrumut ºi mai mare prin participarea amplificatã a
statelor cu surplusuri înalte, China ºi þãrile Golfului
Persic; (2) lãrgirea G-8 prin includerea Chinei, cel
puþin, sau transformarea G-8 în G-20, adicã grupul
celor 19 mari economii ale lumii plus UE; (3) revizu-
irea ghidului de reglementare a capitalizãrii bancilor
Basel II. Concluzia lui Altman este cã Statele Unite,
deºi „rãmân cea mai puternicã naþiune de pe pãmânt“
prin puterea lor militarã, au înregistrat prin criza eco-
nomicã actualã ºi un „important recul geopolitic“
care pe termen mediu le va obliga sã opereze de pe o
platformã globalã mai restrânsã.

Sumarul acestui numãr include între contribuþiile
de mare interes: o perspectivã asupra diferenþelor de
scop dintre Doha Development Round asupra comer-
þului internaþional ºi un eventual Bretton Woods II
asupra problemelor economice ºi financiare care au
generat actuala crizã (Aaditya Mattoo ºi Arvind
Subramanian); argumente ale imposibilitãþii diminu-
ãrii riscurilor de securitate ale SUA exclusiv prin bu-
gete înalte alocate apãrãrii (Robert M. Gates); moti-
varea necesitãþii de a schimba centrul preocupãrilor
de politicã ale SUA, dupã ºase ani, de la Irak la „o
mare negociere cu Iranul, modelarea pãcii dintre
Ierusalim ºi Damasc ºi promovarea unui acord final
pentru statele Israel ºi Palestina“ (Richard N. Kaass
ºi Martin Indyk); argumentarea imperativului de a
aºeza politica ºi opinia publicã palestinienã în centrul
preocupãrilor de politicã externã ale administraþiei
Obama ºi a eforturilor de pace din Orientul Mijlociu,
cu beneficii substanþiale pe termen lung ºi pentru
Israel (Walter Russell Mead); analiza rolului consilie-
rilor în probleme de securitate pentru politica externã
a SUA, a eºecurilor ºi succeselor (datorate unor Bundy,
Kissinger, Brzezinski, Scowcroft, Berger, Rice) ce
exprimã dificultatea de a echilibra prioritãþile aflate
în competiþie ºi de a lua decizii corecte (Ivo H. Daalder
ºi I. M. Destler); prezentarea unui nou cadru al dreptului
internaþional a cãrui legitimitate poate fi întemeiatã
pe principii ºi obligaþii reciproc asumate de statele in-
dependente pentru înfruntarea ameninþãrilor interna-
þionale (Michael Chertoff); examinarea subminãrii di-
plomaþiei SUA prin politizarea Foreign Service ºi
restrângerea resurselor Departamentului de Stat ºi ale
USAID de cãtre administraþia Bush ºi a exigenþei ca
administraþia Obama sã reclãdeascã ºi sã extindã „ca-
pacitatea civilã crucialã a guvernului“ (J. Anthony
Holmes).

Articolele numãrului 2, volumul 88, martie/apri-
lie 2009 al FOREIGN AFFAIRS sunt ilustrative
deopotrivã pentru peisajul politicii internaþionale
actuale ºi pentru cel al reflexului de analizã ºi de si-
tuare a lui în perspectivã teoreticã. Între ele, o atenþie
specialã impun cele focalizate asupra: retragerii
americane din Irak — prezentatã prin analogie cu im-
pactul strategic al retragerilor din Vietnam ºi Cam-

bodgia, din Liban ºi Somalia (toate „dovedite a con-
stitui politica corectã“) ºi consideratã „cea mai bunã
ºansã de protejare a intereselor proprii“ (Bennett
Ramberg); crizei finaciare americane — „mai micã“
decât „decada pierdutã“ a Japoniei în anii ’90 ºi apã-
rutã ca rezultat al unei „politici de corijare a greºeli-
lilor“ ºi nu al unor „breºe structurale mai adânci ale
economiei SUA“ (Richard Katz); problemelor ener-



getice ºi comerciale existente între China ºi India în
privinþa Oceanului Indian — „o dinamicã a marilor
puteri rivale“ în care Statele Unite, „un hegemon
aflat acum în declin“, cautã sã pãstreze echilibrul prin
folosirea propriei flote (Robert D. Kaplan); „libertãþii
în lumea arabã“ — o lume marcatã de conflict, extre-
mism, subdezvolare ºi al cãrei viitor depinde de „re-
zultatul bãtãliei dintre cei ce susþin teocraþia islamicã
ºi cei ce doresc stabilirea democraþiei liberale“ (Bernard
Lewis). Tematicile recurente în sfera relaþiilor inter-
naþionale reflectate în acest numãr vizeazã: relaþia de
determinare între dezvoltarea economicã (ºi mo-
dernizare) ºi instituirea instituþiilor democratice prin
„participarea politicã de masã“ (Ronald Inglehart ºi
Christian Welzel); „remodelarea ordinii mondiale“
— prin „vârful de lance“ al reformelor pentru care
Statele Unite deþin „suficientã putere ºi legitimitate“
de întreprindere (Stephen G. Brooks ºi William C.
Wohlforth); opþiunea pentru geoinginerie în actualul
context al încãzirii globale (David G. Victor, M.
Granger Morgan, Jay Apt, John Steinbruner ºi
Katharine Ricke).

Articolul vedetã al acestui numãr poate fi con-
siderat „Germany’s Russia Question“, datorat
Constanzei Stelzenmüller (director al Biroului Berlin
al German Marshall Fund of the United States) ºi de-
dicat atât percepþiei actuale americane a Germaniei
ca „principal partener european“ în politica de par-
teneriat ºi cooperare transatlanticã (sau de „partner in
leadership“ cu Statele Unite, aºa cum sugera George
H. W. Bush încã în 1989), cât ºi relaþiei complexe a
Germaniei cu Rusia, state legate prin „adânci legãturi
istorice“ ºi importante parteneriate comerciale — pri-
mul perceput ca „lider“ al politicii europene, activ în
operaþiunile militare NATO ºi în prim-planul efor-
turilor diplomatice în zonele de conflict ºi în proble-
mele de facturã climaticã, celãlalt drept cel mai im-
portant furnizor de energie (petrol ºi gaz) pentru Eu-
ropa, dar ºi ca „veritabilã ameninþare militarã pentru
Europa“ dupã rãzboiul cu Georgia din august 2008 ºi
dupã declaraþiile de contracarare a planurilor de apã-
rare ale SUA prin staþionarea rachetelor ruseºti în
Kaliningrad. Dincolo de sfera militarã, Rusia este
consideratã ºi ca principalã provocare politicã pentru
Occident întrucât, deºi face afaceri cu Vestul, prin na-
þionalismul revizionist ºi ambiþiile sale regionale ºi
globale pare hotãrâtã sã excludã Europa ºi SUA din
„strãinãtatea sa apropiatã“, fapt care ar putea duce la
„rostogolirea înapoi“ a reformelor democratice de la
frontierele estice ale Europei ºi la descompunerea
alianþei transatlantice. Stelzenmüller analizeazã ra-
porturile politice ºi diplomatice actuale dintre Ger-
mania ºi Rusia atât din perspectiva efortului Rusiei
de a câºtiga influenþã ºi putere în Europa prin „bunul
sãu strategic cel mai de preþ“, anume legãturile apropiate
cu Germania, cât ºi din cea a ceea ce politicienii ger-
mani au insistat sã denumeascã „parteneriatul stra-
tegic“ cu Moscova ºi care a pus Germania „în mijlo-
cul unei tensiuni în desfãºurare între Rusia ºi Occi-
dent“, conferindu-i totodatã o responsabilitate unicã.

„Noua problemã“ a Germaniei, dupã rezolvarea
celei „vechi“ ºi poziþionarea ei fermã în Europa ºi în
grupul naþiunilor occidentale, este, dupã Stelzenmüller,
cea a „capacitãþii ºi disponibilitãþii de a-ºi folosi re-
sursele politice considerabile pentru a schimba com-
portamentul Rusiei ºi pentru a înfrunta Moscova când
este nevoie“. Poziþia actualã a Germaniei este exami-
natã pornind de la momentul alãturãrii forþelor sale
militare acþiunilor NATO împotriva Serbiei, în martie
1999, decizie prin care, în expresia fostului cancelar
Gerhard Schröder, politica externã a Germaniei a „d-
evenit în sfârºit normalã“. Dupã Stelzenmüller, în-
toarcerea la opþiunea militarã în politica externã a
Germaniei a semnificat un pas necesar „cãtre norma-
lizarea profilului internaþional al þãrii“, întreprins ca
„mãsurã excepþionalã cerutã naþiunii în circumstanþe
excepþionale“ („prevenirea genocidului în Balcani
sau nevoia de solidaritate a Alianþei în Afganistan“),
aºadar prin „invocarea unor imperative morale ab-
solute“. Deºi s-a dovedit eficientã ºi popularã pentru
o populaþie deosebit de sensibilã „la vina ºi ruºinea
faþã de istoria Germaniei în secolul XX“ ºi care „tân-
jea“ dupã acþiuni corecte de politicã internaþionalã ale
þãrii sale, invocarea imperativelor morale a însemnat
pierderea de cãtre politicienii germani a „importantei
oportunitãþi“ „de a provoca publicul german la un
dialog serios ºi nuanþat asupra politicii externe ex-
tinse dincolo de peisajul în alb ºi negru al impera-
tivelor morale“ ºi, în consecinþã, a eºuat în atragerea
„sprijinului popular pentru intervenþie militarã în
afara spectrului genocidului ºi a ameninþãrii existen-
þiale“. Între motivele pe care le relevã Stelzenmüller
în privinþa scepticismului populaþiei germane faþã de
componenta militarã a operaþiunilor externe ºi a difi-
cultãþii de a „transcende acest cadru binar autoimpus“
se numãrã tabu-ul postbelic puternic împotriva folo-
sirii forþei, cultura politicã ce a dezvoltat o politicã
externã a prudenþei ºi a paºilor graduali, obiceiul ex-
ersat în timpul celor „40 de ani de divizare ºi de su-
veranitate limitatã de a formula politica în termeni de
constrângeri externe mai curând decât în termeni de
alegere“. Zivilmacht sau soft power, instrumentul cel
mai îndrãgit de politicã externã al Germaniei, este
consideratã a fi fost pusã în dificultate de o Rusie re-
belã (resurgent), îndeosebi dupã rãzboiul sãu cu
Georgia din vara trecutã, astfel încât presupoziþia cã
cel mai mare triumf al soft power germane ar fi ghi-
darea cu succes a Rusiei cãtre „lumea bazatã pe drept
a Europei“ nu este încã confirmatã. Stelzenmüller
aminteºte cã scopul angajãrii Rusiei, aºa cum pre-
cizau documentele strategice principale în 2006, era
„apropierea prin împletire (a unor obiective econo-
mice)“ (Annäherung durch Verflechtung) sau „apro-
pierea prin legãturi economice“ (rapprochement
through economic interlocking), ecou al „schimbãrii
prin apropiere“ (Wandel durch Annäherung sau
change through rapprochement), „motto-ul legendar
al Ostpolitik formulate de cancelarul german Willy
Brandt în anii’70“. Pe fondul „stãrii de ºoc“ a multor
diplomaþi germani ºi al diverselor reacþii ale politi-
cienilor germani, confruntarea Rusiei cu Georgia —
„ilegalã“ ºi „disproporþionatã“, în opinia ministrului
de externe german Frank-Walter Steinmeier — a mar-
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cat, dupã declaraþia purtãtorului de cuvânt al cancela-
rului Germaniei, Angela Merkel, „o cenzurã în rela-
þiile Germaniei cu Rusia“.

Problema studiului este dacã „momentului defi-
nitoriu“ al rãzboiului din Caucaz constituie începutul
unei noi ere în relaþiile dintre Germania ºi Rusia,
atâta vreme cât semnalele rãmân amestecate în pri-
vinþa unui nou acord de parteneriat al UE cu Rusia ºi
în privinþa eforturilor SUA de apropiere a Georgiei ºi
a Ucrainei de calitatea de membru al NATO ºi, de
asemenea, în condiþiile în care Germania a amendat
aspru ameninþãrile lui Medvedev de a desfãºura ra-
chete împotriva Europei ºi a început sã se refere la re-
laþia cu Rusia ca la un „parteneriat în modernizare“ în
locul „parteneriatului strategic“. Stelzenmüller ia în
considerare în analiza sa atât reacþia publicului ger-
man, cât ºi a clasei politice. Dupã cum aratã son-
dajele de opinie recente, cea mai mare parte a populaþiei
Germaniei nu vede conexiunea dintre evenimentele
din sudul Caucazului ºi relaþiile de stat dintre Ger-
mania ºi Rusia, doar cei „mai atenþi“ dezaprobã beli-
geranþa Rusiei ºi îºi manifestã neîncrederea în soli-
ditatea sa ca furnizor de energie. În privinþa clasei po-
litice, dincolo de cel mai utilizat cliché — distincþia
dintre cei suspicioºi faþã de „îmbrãþiºarea“ Rusiei
(„bear haters“ sau „cei care detestã ursul“), respectiv
Merkel ºi Uniunea sa Creºtin Democratã, ºi cei care
„aleg sã intre în îmbrãþiºare în mod deliberat“ („bear
huggers“ sau „cei care îmbrãþiºeazã ursul“), respectiv
ministrul de externe Steinmeier ºi Partidul Social De-
mocrat — realitatea politicã se dovedeºte a fi, dupã
Stelzenmüller, mult mai complicatã. Astfel, spre deo-
sebire de predecesorul Schröder, care îl numea pe
Vladimir Putin „un democrat fãrã cusur“ ºi care sem-
na cu Rusia la sfârºitul mandatului sãu planuri pentru
o conductã de gaze naturale ce urma sã treacã pe sub
Marea Balticã, Merkel a recalibrat relaþia cu Rusia
prin accentul pus pe drepturile omului în Rusia ºi
critica politicienilor ruºi, fãrã a se abate însã de la
scopul „implacabil“ al continuãrii relaþiei cu Rusia.
Merkel a respins cererile unor þãri est-europene de a
renunþa la proiectul conductei baltice, ca ºi solici-
tãrile de constituire a unei politici energetice euro-
pene comune care ar minimiza influenþa companiilor
ruse ºi germane de energie, dupã cum a evitat sã sus-
þinã planurile de apãrare cu rachete ale SUA ºi sã ple-
deze cauza þãrilor postsovietice, îndeosebi a Georgiei
ºi Ucrainei, sub aspectul apropierii lor de Occident,
lãsând detaliile politicii ruse în seama comunitãþii di-
plomaþilor ºi a oamenilor de afaceri. Precauþia cance-
larului german se explicã cel mai bine, în opinia lui
Stelzenmüller, nu prin dorinþa de a nu ofensa Rusia,
partenerii de coaliþie social-democraþi sau companiile
energetice, ci prin sentimentul prorus existent în Ger-
mania, prin indiferenþa faþã de Europa esticã ºi sen-
zaþia de alienare faþã de Statele Unite. Prudenþei lui
Merkel i se adaugã insistenþa ministrului de externe
german, Steinmeier (considerat de anumiþi co-
mentatori strãini ca „principala întruchipare a fac-
þiunii proruse la Berlin“), asupra importanþei „par-
teneriatului strategic“ cu Moscova, în condiþiile în
care Steinmeier, „un raþionalist detaºat“, nu a stabilit
o relaþie personalã cu Serghei Lavrov, ministrul rus

de externe, dar (fiind un atlantist) nici „nu a descris
poziþia Germaniei ca fiind «echidistantã» faþã de Ru-
sia ºi Statele Unite“, ci a pledat mai mult decât ori-
care din predecesorii sãi pentru diversificarea ofertei
de energie, pentru dezvoltarea resurselor din Marea
Neagrã ºi din Asia Centralã ºi pentru tehnologiile vi-
zând energia regenerabilã. Situarea sa pe poziþia unui
„echilibru realist într-o lume ce devine tot mai multi-
polarã“,, s-a transformat, „din nefericire“, în con-
diþiile unei politici a „apropierii prin legãturi econo-
mice“, într-o „meteahnã fundamentalã“: „asumarea
reciprocitãþii intereselor ºi intenþiilor“. Aceastã re-
ciprocitate s-a manifestat, indiferent de legãturile
economice realizate strict, prin achiziþionarea de cã-
tre companiile ruseºti de stat a activelor germane ºi
prin eforturile de consolidare a poziþiilor pe piaþa rusã
a companiilor germane. O asemenea strategie este in-
capabilã sã ducã la o diversificare notabilã a ofertei
de energie sau la vreun tip de ghidare în situaþia în
care Rusia invadeazã ºi ocupã pãrþi ale unei þãri su-
verane vecine. Tipul de raportare a politicienilor ger-
mani la Rusia este analizat funcþie de criteriul vârstei
ºi al generaþiei de apartenenþã. Astfel, generaþia celor
care au în jur de 50 de ani — martori ai sfârºitului
ameninþãrii sovietice ºi ai reunificãrii Germaniei
(datoratã nu în micã mãsurã lui Mihail Gorbaciov ºi
Boris Elþîn), dar ºi martori ai reformelor din Rusia
care au alunecat rapid în haos ºi comercialism, pre-
cum ºi ai leadership-ului sãu actual care nu exclude
agresiunea ºi furnizarea de energie ca armã politicã
— sunt totuºi mulþumiþi pentru furnizarea stabilã de
energie ºi înfiriparea pieþei ruse pentru comerþ.
Generaþia mai tânãrã — martora Rusiei lui Putin ºi a
autoproclamatei sale „puteri verticale“, „stat marcat
de rivalitãþi tribale ºi corupþie agresivã, cu jurnaliºti,
organizaþii nonguvernamentale ºi activiºti opozanþi
supuºi persecuþiei constante“ — doreºte echidistanþa
Germaniei faþã de Rusia ºi SUA ºi acuzã politicienii
de supraestimare naivã a influenþei Germaniei asupra
Moscovei. În privinþa raportãrii la SUA, generaþia
conducãtoare astãzi în Germania, crescutã în pace ºi
prosperitate, ai cãrei pãrinþi ºi bunici au fost „pãtaþi
de cel de-al treilea Reich“ ºi pentru care SUA au stat
in loco parentis, s-a vãzut respinsã în solidaritatea
manifestatã dupã atacurile de la 11 septembrie ºi, în
urma „descâlcirilor de pe web“ ale falsitãþii ame-
ninþãrii Irakului, a vãzut subminat sensul comunitãþii
cu Statele Unite. Într-o vreme în care Statele Unite îi
trata cu condescendenþã pe politicienii germani (ºi
considera Rusia ca fiind strategic irelevantã), ruºii i-
au tratat ca egali, de aceea „parteneriatul strategic“ cu
Rusia a servit liniºtirea insecuritãþilor germane, dar a
ºi alimentat credinþa nerealistã în posibilitatea de in-
fluenþare a Rusiei, credinþã comparabilã poate „doar
cu speranþa britanicã de a putea balansa Statele Unite
în timpul focalizãrii asupra rãzboiului din Irak“.

„Noua politicã“ a Germaniei, o Ostpolitik pentru
era postcaucazianã, ar continua sã vizeze eventuale
transformãri democratice în Rusia ºi deschiderea ei
spre cooperare, ca ºi stabilizarea ºi democratizarea
naþiunilor de la frontiera esticã a Europei, a Bela-
rusului ºi Georgiei îndeosebi, atâta timp cât primirea
lor în NATO ºi UE reprezintã operspectivã nerealistã.
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Politica de Vecinãtate Europeanã — „o metodã
ºovãitoare“ de angajare a statelor de la frontierele Eu-
ropei care a folosit mult timp drept substitut sãrac
pentru deplina calitate de membru al UE—, reînnoitã
în decembrie 2008 ca plan de Parteneriat European ce
vizeazã crearea unei zone libere de comerþ ºi a re-
gimului liber de vizã ºi cãlãtorie pentru ºase þãri de la
periferia Rusiei, ar trebui sprijinitã în mod veritabil
de scheme transformaþionale care ar implica ajutor
pentru reconstrucþie ºi dezvoltare, schimburi culturale
ºi academice ºi sprijin generos pentru constituirea so-
cietãþii civile. Aceste mecanisme ar fi însã limitate de
politicile comune europene în domeniile migraþiei,
crimei organizate, miºcãrii bunurilor ºi oamenilor,
energiei. În acest context, Stelzenmüller considerã cã
Germania ºi Occidentul ar trebui sã angajeze Rusia
mai cuprinzãtor ºi mai imaginativ (nu doar cu aver-
siune ºi selectiv, cum a procedat administraþia Bush),
sã o conþinã ºi sã o poatã contra dacã este nevoie.
Membrii UE ºi Statele Unite vor pierde, în faþa Rusiei
cel mai mult, dacã vor fi în competiþie în Europa Rã-
sãriteanã, astfel încât o politicã cuprinzãtoare ar tre-

bui în mod necesar sã fie una paneuropeanã, al cãrei
iniþiator ºi lider sã fie Germania, nu doar în virtutea
responsabilitãþii ei istorice faþã de þãrile est-europene,
ci ºi a relaþiei speciale cu Rusia care îi dã o mai mare
pondere ºi autoritate faþã de Moscova decât oricãrei
alte þãri de pe continent. Viitorul legitimitãþii Gema-
niei ca lider în Europa ºi ca partener pentru Statele
Unite se leagã, dupã Stelzenmüller, de considerarea
Europei estice ca zonã de prim interes strategic, de
conceperea politicii sale externe în termeni de ale-
gere, de depãºirea fricii de dependenþã faþã de Rusia
prin recunoaºterea nevoii egale a Rusiei de consuma-
torii ei occidentali ºi a europenilor de Rusia ºi, cel
mai important, de punerea acestei noi abordãri nu
doar în termeni de interese ºi strategii, ci ºi de solida-
ritate, de apãrare a drepturilor þãrilor de a-ºi cãuta
siguranþa, prosperitatea, valorile democratice ºi liber-
tãþile. „Noua problemã“ a Germaniei este, aºadar,
mãsura în care Rusia acþioneazã pentru a nega aceste
drepturi esenþiale ºi care reflectã gradul de provocare
de tip autoritar a democraþiei liberale occidentale.

AMERICAN, BRITISH AND CANADIAN
STUDIES, vol. 12, iunie 2009, Lucian Blaga University
Press, Sibiu, 224 p., apare de douã ori pe an ºi este re-
cenzatã de specialiºti, prin procesul „peer review“.
Deºi revista este înfiinþatã de Societatea Anglofonã
din România, studiile ºi articolele, redactate în limba
englezã, nu provin în exclusivitate de la membrii
acestei Societãþi. Domeniile de interes ale revistei
sunt multiple: studii culturale, studii de teorie postco-
lonialistã, ºtiinþe politice ºi sociale, antropologie.
Structura numãrului curent este urmãtoarea: In Me-
moriam, Retrospections/Introspections (Retrospecþii/
Introspecþii), Scenes of Writing/Reading: Text,
Image, Performance (Scene ale scrierii/lecturii: text,
imagine, spectacol), In-Process (În curs de desfãºu-
rare), In-Labs (Laborator), Reviews (Recenzii), Notes
on Contributors (Despre autori), Call for Papers (So-
licitare de articole), Call for Membership (Solicitare
de înscriere în Societate).

Voi menþiona în cele ce urmeazã contribuþiile
mai apropiate de domeniul ºtiinþelor politice ºi al fi-
losofiei politice din acest numãr de revistã. Astfel, în
numãrul prezentat se remarcã medalioanele „In Me-
moriam“ Emory Elliot, 1942-2009, istoric literar
american, umanist, un susþinãtor al înfiinþãrii disci-
plinei „Women’s Studies“ ºi al egalitãþii de ºanse
(Cristina ªandru, Universitatea Northampton) ºi
Wilton Sankawulo (1937-2009), scriitor, cercetãtor,
folclorist, jurnalist ºi politician liberian (Eric Gilder,
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu). De asemenea,
mai aproape de domeniul studiilor culturale, al isto-
riei, dar ºi al filosofiei politice se situeazã studiul
semnat de Mihaela Irimia de la Universitatea
Bucureºti (p. 14-25), în care, într-o manierã mãrturi-

sit foucaultianã, se analizeazã modul în care literatura
face istorie, impactul literaturii ca instituþie culturalã,
modernitatea separãrii disciplinare, în contextul in-
terdisciplinaritãþii crescânde din domeniile socio-
umane, urmãrind specificitatea literarã ºi jocul inter-
disciplinar al puterii din perspectiva unei arheologii a
cunoaºterii istorice umaniste, dincolo de simplism ºi
reducþionism, ca istorie a identitãþii culturale.

Articolul „Atonement: A Case of Traumatic
Authorship“ de Ana-Karina Schneider (Universitatea
Lucian Blaga, Sibiu) este interesant pentru postmo-
dernism, metanaraþiune, reprezentarea subiectivitãþii,
eticã ºi intertextualitate. Lucrarea investigheazã aceste
aspecte în romanulAtonement (Ispãºire) de IanMcEwan
unde umanitatea este afirmatã printr-o reprezentare a
subiectivitãþii, autentificatã prin greºealã.

Un alt studiu care se evidenþiazã este legat de
tema reformei instituþionale, mai precis, a educaþiei
în Uniunea Europeanã — „Bologna ’Unplugged’:
Uncovering the Base Track of a Major European-
Wide Higher Education Reform Initiative“, de Peter
J. Wells (UNESCO-CEPES) ºi Eric Gilder (Universi-
tatea Lucian Blaga, Sibiu). Lucrarea explicã în mod
critic „Procesul Bologna“ ºi efectele sale potenþial
pozitive ºi potenþial negative asupra asigurãrii ca-
litãþii învãþãmântului superior, a programei de în-
vãþãmânt, a posibilitãþilor de angajare în muncã a stu-
denþilor, rezultatelor educaþiei, continuitatea edu-
caþiei pe tot parcursul vieþii (life long learning) etc.

În ansamblul sãu, revista reprezintã un fenomen
editorial interdisciplinar simbolic pentru dezvoltarea
complexã, multidirecþionalã a ºtiinþelor socio-umane
de astãzi.


