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Lumea este în schimbare şi din ce în ce mai interdependentă. Această interdependenŃă a
condus la o creştere a cooperării internaŃionale, iar în această configuraŃie, puterile emergente –
Brazilia, India, Rusia, China şi recent Africa de Sud – nu pot fi ignorate în procesul global de
guvernare. Acest articol îşi propune să prezinte, plecând de la o abordare teoretică a conceptului de
putere emergentă, poziŃionarea puterilor emergente (Brazilia, India, Rusia, China, Africa de Sud –
BRICS) în sistemul global actual şi modul cum acestea influenŃează distribuŃia puterii în sistem.
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The world is changing and is more interdependent. This global interdependence led to a real
international cooperation and, in this configuration, the emerging powers - Brazil, India, Russia,
China, and recently South Africa – can not be ignored in the global government process. This article
aims to present, having as starting point a theoretical approach of the concept of emergent power,
the positioning of emerging powers (Brazil, India, Russia, China, South Africa – BRICS) in the
changing global system and how they are influencing the patterns of power in the system.
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Introducere
umea este în schimbare. Globalizarea prin socio-efectele sale modifică ierarhia
centrelor de putere, atât prin schimbarea modului în care protagoniştii îşi
asumă şi joacă rolurile, cât şi prin accentuarea treptată a tendinŃelor de
reconfigurare strategică a parteneriatelor, în funcŃie de interesele şi obiectivele
de securitate ale principalilor actori1. Procesul globalizării este caracterizat prin
interdependenŃă şi cooperare internaŃională, şi în acest context puterile emergente ca
Brazilia, Rusia, India şi China nu pot fi ignorate în noua eră. Astfel, lumea secolului XXI
devine din ce în ce mai multipolară, caracterizată de emergenŃa acestor noi puteri (China,
India, Brazilia, sau reafirmarea Rusiei), „momentul unipolar”2 american sfârşindu-se, dar cu
toate acestea încă nu se poate evoca o adevărată multipolaritate, SUA rămânând puterea
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