În

editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei a apărut în acest an „Lumea 2011.
Enciclopedie politică şi militară (Studii
strategice şi de securitate)” îngrijită de cei doi
coordonatori de mare prestigiu – dr. Teodor
Frunzeti şi dr. Vladimir Zodian, sub
îndrumarea cărora s-au editat volumele
anterioare din aceeaşi colecŃie: „Lumea 2005”,
„Lumea 2007” şi „Lumea 2009”. Volumul
„Lumea 2009” a fost distins cu premiul
„Mareşal Constantin Prezan” acordat de
Academia Oamenilor de ŞtiinŃă din România.
„Lumea 2011”, prin întregul său conŃinut de
idei şi prin elementele de noutate aduse,
apreciem că este o lucrare valoroasă din punct
de vedere teoretic şi un instrument practic de
analiză şi interpretare a evenimentelor, faptelor
şi fenomenelor politico-militare.
Cartea este structurată în trei părŃi: partea I – Studii de securitate; partea
a II-a – Analize regionale şi studii de caz şi partea a III-a – Probleme militare
actuale. Arhitectura acestor domenii extrem de importante este aşezată cu măiestrie
şi migală în pagină, astfel încât să se realizeze un excurs bogat, interesant, accesibil
şi foarte util studenŃilor, cursanŃilor, masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi
tuturor celor preocupaŃi de cunoaşterea şi înŃelegerea suporturilor ştiinŃifice şi
valorile ale politicii statelor lumii, evoluŃiei mediului internaŃional de securitate şi
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contribuŃiei principalilor actori statali şi non-statali la acest proces extrem de
complex.
Evenimentele şi fenomenele importante sunt explicate ştiinŃific, iar punctele
şi zonele „fierbinŃi” sunt analizate într-o manieră accesibilă atât specialiştilor, cât şi
publicului larg.
Autorii (prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, CS II dr. Vladimir Zodian, Mihai V.
Zodian, dr. Cristian Băhnăreanu, dr. Alexandra Sarcinschi, Maria Postevka,
Ruxandra Vidraşcu, Şerban Pavelescu, George Necula-Spiru, Adrian Pandea şi
Răzvan Beschea), specialişti recunoscuŃi ai domeniului, au reuşit să creeze, prin
selectarea şi prezentarea unor idei extrase dintr-o bibliografie foarte bine
selecŃionată, a unor politici promovate de statele lumii, în noile condiŃii ale unui
mediu internaŃional flexibil, fluid şi dinamic, în care variabilele sunt mai
numeroase decât constantele şi consonanŃele.
Partea I este structurată pe cinci teme: 1. Putere naŃională şi putere militară;
2. Regimurile internaŃionale; 3. SituaŃia economică mondială (2009-2011); 4.
Dezvoltarea durabilă-deziderat viabil într-o lume de criză? 5. Politica externă a
României (2010-2011).
Partea a II-a cuprinde următoarele analize regionale şi Studii de caz: 1.
Europa de Sud-Est; 2. Zona Lărgită a Mării Negre; 3. Asia Centrală; 4. Asia de
Vest şi Orientul Mijlociu, Turcia; 5. Egipt. Provocările modernizării; 6. Israel,
Liban, Siria, Teritoriile Palestiene şi Iordania; 7. Irak; 8. Iran; 9. Arabia Saudită;
10. Statele Golfului; 11. India şi Asia de Sud; 12. Asia de Est; 13. Asia de Sud-Est
şi Oceania; 14. Africa post-Război Rece; 15. America Latină.
Partea a III-a conŃine următoarele probleme militare: 1. RevoluŃia în
domeniul militar; 2. Doctrine, strategii şi politici militare la începutul mileniului
III; 3. ŞtiinŃa militară la începutul mileniului III; 4. Conflictele militare post-Război
Rece şi RevoluŃia în Afacerile Militare.
Prin modul de structurare şi dezvoltare a temelor şi prin organizarea
materialului, temele oferă cititorilor un instrument pragmatic de cunoaştere şi
învăŃare, un rezumat al evenimentelor celor mai importante, studii, analize şi
sinteze şi, în acelaşi timp, puncte de reper în analiza ştiinŃifică şi în cunoaşterea
fenomenelor şi proceselor ce Ńin de enciclopedia politică şi militară a lumii în care
trăim.
Trăsătura definitorie a anilor 2009-2011 este fără îndoială, criza economicofinanciară de proporŃii globale, o criză a globalizării înseşi, care a fost declanşată
de SUA pentru că timp de circa 25 de ani au consumat mai mult decât au produs,
aşa cum reiese din introducerea comprehensivă şi foarte bine documentată a
lucrării. Deşi criza a apărut în luna iunie 2007, ea a fost negată vehement la nivel
public, până în septembrie 2008 când s-a prăbuşit piaŃa financiară şi au dat faliment
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câteva bănci de renume. Grupul G-20 a adoptat un plan de acŃiune pentru
contracararea crizei şi reformarea sistemului financiar, care s-a prăbuşit în
septembrie 2007 sub propria sa greutate dovedindu-se astfel că paradigma
autoreglării pieŃelor era greşită.
Ca urmare, capitalismul de stat „a primit un bonus neaşteptat de încredere”,
ceea ce ne confirmă faptul că acesta „nu va dispărea curând”.
În introducere, câteva rânduri sunt dedicate „mitului comerŃului liber”,
infirmat însă de „istoria secretă a capitalismului” şi de faptul că globalizarea
trebuie reconsiderată sub mai multe aspecte: economic, instituŃional, geografic şi
ierarhic din cauza crizei economice, a perimării instituŃiilor internaŃionale, a
mutării spre est, spre Asia, a centrului de greutate a lumii şi a reconsiderării
distribuŃiei rolurilor interpretate de principalii actori ai relaŃiilor internaŃionale.
Lumea nu s-a schimbat atât de mult încât competiŃia între puteri să fie
abandonată, iar viitorul nu trebuie privit ca un marş triumfal al democraŃiei şi al
pieŃei libere. În această competiŃie. Statele Unite ale Americii dau semne că nu mai
pot sau nu mai vor să-şi continue dominaŃia, lăsând China să se apropie de primul
loc. În această lume globalizată şi globalizantă, BRICS (Brazilia, Rusia, India,
China şi Republica Sud Africană) sunt într-o puternică ascensiune care determină
un transfer istoric al puterii economice şi bunăstării de la Vest la Est şi creşterea
influenŃei actorilor non-statali.
Deşi Statele Unite ale Americii vor rămâne cel mai puternic actor al scenei
mondiale, lumea va deveni multipolară pentru că dimensiunea economică va fi
determinantă în reglementarea disputelor internaŃionale.
Cartea ar trebui să se afle pe masa de lucru a doctoranzilor, masteranzilor,
studenŃilor şi cursanŃilor dedicaŃi domeniului ştiinŃelor militare şi securităŃii
naŃionale şi internaŃionale.

Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
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