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China reprezintã în numãrul 1, ianuarie/februarie
2008, volumul 87, al revistei FOREIGN AFFAIRS
obiectul unor studii percutante. Sub titlul generic
Changing China sunt abordate probleme de interes
major pentru gândirea politicã, geopolitica ºi diplo-
maþia occidentalã legate de evoluþia actualã a Chinei.
O analizã incitantã este consacratã mãsurii în care se
democratizeazã ºi se liberalizeazã China, diferenþelor
de conotaþie a conceptului de democratizare în China
ºi în Occident, în condiþiile în care liderii chinezi ac-
tuali susþin alegerile locale ºi independenþa justiþiei,
fãrã a acorda o atenþie specialã oficialilor Partidului
Comunist Chinez (John L. Thornton). „Ridicarea“ ºi
afirmarea Chinei este examinatã prin intermediul im-
plicaþiilor probabile asupra „încheierii“ dominaþiei
SUA în cadrul sistemului actual unipolar de putere ºi,
deopotrivã, prin implicaþii probabile asupra conti-
nuãrii acestei dominaþii în condiþiile în care SUA
condiþioneazã integrarea „unei Chine mai puternice“
de „întãrirea“ ordinii sale liberale (G. John Ikenberry).
„Noua diplomaþie dictatorialã“ a Beijingului este exami-
natã prin raportare la atitudinea schimbatã a Chinei faþã
de state „paria“ precum Birmania, Coreea de Nord,
Sudan: de la sprijinul necondiþionat, la deschiderea faþã
de implicarea occidentalã în zonã, pe fondul susþinerii
constante a unei politici generale de nonintervenþie
(Stephanie Kleine-Ahlbrandt ºi Andrew Small).

În privinþa rezolvãrii dezechilibrului în schim-
burile dintre SUA ºi China — analizatã atât prin pris-

ma pretenþiei politicienilor americani de reevaluare a
valutei în China pentru a anula surplusul de schimb al
Chinei cu SUA, cât ºi soluþia, inconfortabilã pentru
SUA, a unui yuan puternic — soluþia cea mai puþin
„contondentã“ este consideratã a fi integrarea
adecvatã a Chinei în economia mondialã (David D.
Hale ºi Lyric Hughes Hale).

Între celelalte contribuþii remarcabile ale acestui
numãr — „Costurile stãpânirii Iranului“, ale stabi-
lizãrii Irakului, anihilãrii Hezbollah, ºi redemarãrii
procesului de pace arabo-israelianã în „zona volatilã“
a Orientului Mijlociu prin strategia actualã imprac-
ticabilã (Vali Nasr ºi Ray Takeyh); „Angajamentul
estic al Europei“ de extindere a UE ºi NATO, „de
extindere a prosperitãþii ºi democratizãrii“, în condi-
þiile unei „Rusii puternice ºi sfidãtoare“ (Ronald D.
Asmus), „Cetãþenia globalã corporativã“ ºi impli-
carea corporaþiilor în mecanismele de „îmbunãtãþire a
stãrii lumii“ (Klaus Schwab); problema capitalurilor
controlate de guvern ºi investite pe pieþe private,
îndeosebi în cazul SUA (Robert M. Kimmitt); soluþia
unui sistem de apãrare integrat destinat anihilãrii te-
rorismului internaþional (Michael Levi) — studiul
„vedetã“ poate fi considerat „Mitul modelului auto-
ritar“, o analizã a noului model de succes al „pieþei
autoritarismului“ instituit de Vladimir Putin, a rela-
þiei ilegitime dintre autocraþie ºi creºterea economicã
ºi a efectelor negative ale autocraþiei (Michael
McFaul ºi Kathryn Stoner-Weiss).

Numãrul 2, martie/aprilie 2008, volumul 87 al
FOREIGN AFFAIRS este deschis de douã comen-
tarii interesante: unul asupra stãrii de spirit a socie-
tãþii americane, climatului de teamã ºi sentimentului
de neputinþã, subminãrii idealurilor americane ºi pro-
liferãrii demagogiei politice, cauzate de ameninþarea
terorismului ºi de dezastrele naturale, ºi asupra cãii
de schimbare a acestei situaþii prin refacerea „ener-
giei societãþii americane“ (Stephen E. Flynn); celãlalt
asupra eforturilor guvernului nord-coreean de a-ºi
menþine statu-quo, de a amâna schimbarea, în ciuda
erodãrii legitimitãþii sale (Andrei Lankov). Din
amplul grupaj de eseuri oferit de acest numãr, o re-
marcã specialã impune contribuþia lui Jerry Z. Muller
consacratã rolului diminuat în politica americanã al
naþionalismului etnic, „al identitãþilor înguste de
grup“, ca ºi a ceea ce europenii ºi, probabil, ameri-
canii educaþi considerã a însemna „deturnare tragicã“
de pe „calea ordinii democratice liberale ºi paºnice“
datoratã naþionalismului manifestat în „era

postnaþionalã“ (de dupã cãderea imperiului sovietic).
Prin diferenþiere faþã de naþionalismul liberal sau
civic — agreat de americani care se considerã „pãrþi
ale naþiunii“ în virtutea existenþei lor în limitele
graniþelor SUA ºi fãrã legãturã cu originea lor etnicã,
rasialã, religioasã —, etnonaþionalismul asumã „moº-
tenirea împãrtãºitã“ ce include limba comunã, cre-
dinþa comunã, ascendenþa etnicã comunã, „apar-
tenenþa la o familie extinsã, unitã, ultimativ, de legã-
turile de sânge“ ºi care creeazã „credinþa subiectivã
în realitatea unui «noi» care conteazã“. Autorul iden-
tificã coincidenþa graniþelor politice ºi a graniþelor
etnolingvistice la începutul formãrii statelor moderne
ºi considerã naþionalismul liberal corespunzãtor epo-
cii ca fiind favorizat de un înalt grad de omogenitate
etnicã. Întemeindu-ºi argumentarea pe afirmaþiile cu-
noscutului sociolog Ernst Gellner, Muller susþine
drept cauze ale etnonaþionalismului existenþa unor
„curente profunde ale modernitãþii“ ce vizau extin-
derea resurselor statului ºi continua creºtere economicã
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Ambele þeluri sunt considerate dependente de comu-
nicarea de masã, uºuratã într-o formã literarã, obþi-
nutã prin politici de promovare educaþionalã ºi printr-
o limbã comunã. Autorul relevã dialectica complexã
a bazei psihologice a etnonaþionalismului ºi a celei
economice, specificând cã prin crearea relaþiei di-
recte între indivizi ºi guvernare în cadrul statului mo-
dern au fost slãbite legãturile tradiþionale ale in-
divizilor cu unitãþile sociale intermediare (familie,
clan, ghildã, bisericã), lor substituindu-li-se mobilitea
socialã ºi mentalitatea auto-susþinerii º.a.m.d., rezul-
tatul fiind un vacuum emoþional umplut adesea cu noi
forme de identificare, situate adesea alãturi de „liniile
etnice“. „Marea transformare“ — constituirea sta-
tului ca protector al grupului etnic dominant, în con-
diþiile unei obþinerii unei mari omogenitãþi etnice, a

solidaritãþii interne ce faciliteazã programele guver-
namentale — este urmãritã de autor în cadrul im-
periilor habsburgic ºi þarist, trecând prin forma ex-
tremã a naþional-socialismului german, al înþele-
gerilor teritoriale (cu strãmutãri de populaþii ºi expul-
zãri etnice) dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, în
timpul rãzboiului rece ºi dupã „ridicarea cortinei de
fier“ (când numeroºi europeni sunt pregãtiþi sã par-
ticipe într-o structurã transnaþionalã precum cea a UE
tocmai datoritã faptului cã nevoia determinãrii-de-
sine colectivã a fost în mod amplu satisfãcutã). Stu-
diul semnat de Jerry Muller, de o mare actualitate ºi
pregnanþã pentru vremurile în care trãim ºi partea de
lume în care suntem situaþi, constituie un semni-
ficativ punct de reper pentru exegeþii etnonaþiona-
lismului ºi ai statului naþional, ca ºi pentru criticii lor.

Cel mai recent numãr al ROMANIAN
JOURNAL OF EUROPEAN AFFAIRS (nr. 1, apri-
lie/2008), revistã editatã de European Institute of Ro-
mania, conþine studii referitoare la diferite aspecte
care þin de vasta problematicã a Uniunii Europene.
Tematica acestui numãr este concentratã pe studii
care abordeazã chestiunea revizuirii procesului buge-
tar, care se aflã în discuþie la ora actualã în cadrul
Uniunii.

Dragoº Negrescu abordeazã problema impasului
în care se aflã acum aprobarea bugetului Uniunii Eu-
ropene, în studiul What to reform in the European
budget? Some reflections on the stakes of the current
budget review process. Studiul, aºa cum afirmã au-
torul, „îºi propune sã inventarieze cele mai impor-
tante probleme care au nevoie de rezolvare ºi sã cer-
ceteze cele mai potrivite modalitãþi de a aborda
aceastã chestiune“.

Bugetul european este unul dintre subiectele cele
mai sensibile ale Uniunii Europene. Motivul îl con-
stituie desigur faptul cã de modul cum sunt alocaþi
banii depinde dezvoltarea mai lentã sau mai acce-
leratã a unor regiuni în defavoarea altora. Pe de altã
parte, statele membre sunt direct interesate de pro-
cesul aprobãrii bugetului european, pentru cã sunt
principalele contributoare. Cele mai puternice eco-
nomii europene sunt ºi cele mai mari contributoare la
bugetul UE ºi desigur cã vor sã influenþeze direct
împãrþirea resurselor financiare comunitare.

Procesul actual de aprobare a bugetului este unul
extrem de greoi. Motivul îl constituie dreptul de veto
pe care statele membre ºi l-au pãstrat în adoptarea tu-
turor deciziilor referitoare la împãrþirea finanþelor
europene. Dacã pânã de curând era o chestiune care
nu ridica nici un fel de probleme, extinderea la 27 de
state membre a creat un fel de blocaj. De-a lungul
timpului bugetul a fost “principalul instrument pen-
tru integrarea europeanã“, dar la ora actualã rolul lui

s-a modificat, iar modelul care funcþioneazã astãzi nu
mai este potrivit pentru ca Uniunea sã poatã face faþã
provocãrilor cu care se confruntã. De asemenea, apar
tensiuni între interesele naþionale ale statelor membre
ºi interesul comun al Uniunii.

În acest context, autorul face o trecere în revistã
a principalelor idei care sunt vehiculate în cercurile
ºtiinþifice ca ºi în cele politice europene privind refor-
ma bugetului comunitar. Cele mai viabile sunt cele
care susþin ca statele membre sã-ºi pãstreze dreptul
de veto doar asupra chestiunilor generale privind fi-
nanþele comunitare, celelalte chestiuni urmând a fi
aprobate printr-un vot majoritar. O altã propunere
este aceea care prevede creºterea rolului Parlamen-
tului European ºi a Comisiei Europene în aceastã
chestiune. Cert este însã faptul cã dacã aceastã pro-
blemã spinoasã nu va fi rezolvatã, ea “riscã sã blocheze
instrumentul esenþial al construcþiei europene“ (p. 7).

Cel de-al doilea studiu care dezbate chestiunea
reformei bugetului comunitar este semnat de Daniel
Dãianu (coordonator), Cãtãlin Pãuna, Alina-ªtefania
Ujupan ºi Liviu Voinea, intitulat Managing diversity
for a growing Europe: a Romanian view on the EU
budgetary review process. El, aºa cum susþine ºi în
titlu, prezintã un punct de vedere românesc cu privire
la reforma sistemului bugetar unional.

În ampla dezbatere europeanã referitoare la re-
forma procesului bugetar, specialiºtii români consi-
derã cã la baza acestuia ar trebui sã stea mai multe
principii. Ideea de la care ar trebui sã se plece ar tre-
bui sã fie aceea a diferitelor realitãþi din statele
membre ºi, în particular, varietatea circumstanþelor
sociale ºi economice din Europa. Apoi nu ar trebui sã
se neglijeze faptul cã principiul solidaritãþii este fun-
damental pentru reforma bugetarã. Acest principiu a
dat roade pânã în prezent, în acest mod economii
mult rãmase în urmã la data intrãrii lor în CE, precum
Spania ºi Irlanda, fiind acum la un nivel de dezvoltare
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similar cu al statelor fondatoare. Pe de altã parte, re-
forma bugetarã la nivelul UE ar trebui sã conducã la
reforme ale bugetelor naþionale pentru a asigura o si-
nergie între instrumentele de luare a deciziei politice
naþionale ºi cele europene.

În opinia specailiºtilor români, cadrul legal al
reformei ar trebui sã fie Tratatul de la Lisabona, ei
susþinând ºi faptul cã reforma bugetului UE ar trebui
sã se bucure de sprijinul opiniei publice. În acelaºi
timp nici un articol nu ar trebui modificat separat
deoarece politicile sunt interdependente (p. 26-27).
De la toate aceste principii generale cei patru autori
prezintã soluþii pentru diferitele politici unionale,

politica agricolã comunã, politica de coeziune (de o
importanþã deosebitã pentru România), din punctul
de vedere al procesului alocãrii fondurilor europene.

Din sumarul revistei mai amintim studiile sem-
nate de Adrian Pop, European Union intiatives in
tackling migration and organized crime at its new
Eastern border, o analizã a strategiei privind migraþia
a Uniunii Europene faþã de noii sãi vecini estici, ºi de
David Ellison, Subnational regionalism in a supra-
national context: the case of Hungary — o dezbatere
asupra factorilor care creeazã bazele pentru
implementarea descentralizãrii politice în autonomia
regionalã.


