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Acest document a fost coordonat de  Octavia Moise drd., iar la elaborarea sa au 

contribuit în principal: Alexandru Voicu drd., Mihaela Pădureanu dr., Mihai Zodian dr., Radu 

Ungureanu dr., Radu Cucută dr., precum și cei prezenți la dezbatere, cărora le mulțumim pe 

această cale. 

 

Realismul neoclasic pornește de la încercarea de a identifica un cadru teoretic adecvat 

explicării transformărilor sistemului internațional la începutul secolului al XXI-lea
1
. 

Evoluțiile recente ale sistemului internaţional sunt explicate prin influența unor factori precum 

globalizarea economiei, tranzițiile de putere şi creşterea influenţei actorilor nonstatali. 

Abordările realiste  au fost criticate, acuzate fiind că nu explică în mod convingător fenomene 

precum cooperarea, integrarea regională, rolul ideologiei în politica externă sau rolul actorilor 

non-statali. 

Înțelegerea transformărilor produse în distribuția capabilităților și a tranziției puterii 

poate genera un interes crescut față de efectele exercitate asupra comportamentului statelor, a 

contextului în care poate avea loc tranziția de la o configurare a polarității la o alta etc. În 

cadrul paradigmei realiste, predominant structuralistă, în anii '90 a apărut o nouă orientare în 

încercarea de  a acomoda teoria cu schimbările politicii internaționale. Curent cunoscut drept 

”realism neoclasic”, acesta poate fi definit prin adăugarea la concepția dominantă a unor 

explicații derivate din politica internă și un accent pus pe lupta pentru putere, în detrimentul 

securității. Punctele fundamentale ale realismului structural, la adresa căruia a fost formulată 

provocarea acestei noi orientări, pot fi sintetizate astfel: 

 

 sistemul internațional este anarhic, populat de state ca actorii fundamentali; 

 politica internațională poate fi explicată prin constrângerile sistemice și nu prin natura 

umana sau politica internă; 

 statele au preferințe pe care caută să le realizeze, din care cea mai importantă este 

supraviețuirea, de unde atenția acordată capabilităților militare. 

                                                           
1
 Discuția s-a axat pe evoluții teoretice în cadrul realismului. 
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Teorie ce-și propune, în conformitate cu perspectiva epistemologică waltz-iană, 

să explice regularitățile, realismul structural impune regula parcimoniei demersului 

teoretic.  

Ca urmare a austerității coordonatelor teoretice asumate de Waltz, și prin urmare a 

dificultății explicării unor evenimente, procese și fenomene punctuale au apărut mai multe 

reacții în interiorul perspectivei realiste dintre care cele mai cunoscute  sunt cele propuse de 

R. Gilpin (tranziția hegemonică), J. Mearsheimer (capacitatea ofensivă a statelor), B. Posen 

(deciziile militare prin lentila trăsăturilor organzaționale) ori S. Walt (problema percepției 

amenințărilor). 

În principiu, autori ca cei de mai sus au introdus abordări relevante pentru analiza de 

politică externă mai ales în ceea ce privește marile puteri, schimbând însă logica clasică a 

balanței de putere.  

Realismul neoclasic a apărut din dorința de oferi răspunsuri teoretice din interiorul 

taberei realiste la problemele ridicate de explicarea politicii externe – adică exact ceea ce nu-

și propune să facă realismul structural waltz-ian. În acest sens, realismul neoclasic a introdus 

o serie de variabile deduse din caracteristicile politicii interne a statelor, precum sistemul 

politic sau motivațiile deciziilor elitelor. 

Fiind o abordare care încearcă să ofere răspunsuri teoretice la probleme de politică 

externă (”cureaua de transmisie” imperfectă între constrângerile sistemice și 

comportamentele statelor), agenda de cercetare a realismului neoclasic este foarte 

eterogenă, putând fi identificate câteva dimensiuni: 

1. problema unipolarismului american (C. Krauthamer, C Layne, W. Wohlforth, 

Friedberg), traductibil prin faptul că SUA au rămas singura superputere a lumii, astfel 

încât, în condițiile anarhiei, evenimentele centrale ale politicii mondiale depind de 

polaritatea sistemului. Cunoașterea sistemului internațional presupune cunoașterea 

caracteristicilor interne și a acțiunilor hegemonului. Principalele critici la adresa 

acestei direcții pornesc de la slaba capacitate a acesteia de a oferi explicații 

convingătoare pentru situații empirice foarte clare (sunt elocvente în acest sens  durata 

și consecințele asupra Statelor Unite a Războiului împotriva terorii). În plus, este greu 

de susținut că unipolaritatea ar descrie politica mondială contemporană, iar 

capacitatea predictivă, în pofida amibițiilor inițiale, este limitată. 
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2. R Schweller încearcă să explice frecvența comportamentelor de aliniere în condițiile 

în care,  potrivit perspectivei clasice dominante, acestea erau anomalii.  

 Critica cea mai puternică ține de faptul că autorul nu reușește să explice originea 

intereselor și atitudinilor față de schimbarea sau menținerea unei anumite ordini 

internaționale. Clasificarea statelor în actori status-quo și revizioniști sugerează o tentativă de 

a ”salva” din punct de vedere conceptual teoria balansării. Aceste elemente ar fi alese ad hoc, 

lipsindu-le o integrare suficientă a cercetărilor din domeniile politicii comparate și 

sociologiei.  

Critici generale la adresa realismului neoclasic: 

Realismul neoclasic este o abordare care se confruntă cu numeroase critici, în acest 

sens fiind în particular relevantă acuzația de a încerca explicarea politicii mondiale prin 

reinterpretarea istoriei fără a ține seama de cercetările autorilor de la momentul respectiv. 

Introducerea teoriei erorilor atrage atenția asupra coerenței  logice: inexistența balansării 

contra SUA, bazată pe asumpția că statele sub-balansează, ori nu reușesc să balanseze, ori o 

fac ineficientă, nu este susținută empiric. 

Un autor precum Gideon Rose aduce în prim planul discuției variabile  

suplimentare, precum cele care intervin la nivel de unitate, făcând diferența între aparatul de 

stat, societate și sprijinul pe care societeatea îl oferă aparatului de stat. Nu este însă explicat în 

ce mod variabilele de la nivel de unitate suplinesc predictibilitatea unei abordări structurale. 

Baza teoretică a realismului clasic este contrazisă, fiind propuse explicații alternative asupra 

comportamentului statelor. Prin îndepărtarea de principiile de bază ale realismului clasic, dar 

și prin neformularea unor premise distincte, acest curent s-ar îndepărta, și la limită chiar ar 

ieși, din cadrul teoretic general al realismului. 

Realiștii neoclasici au un câmp al cercetării foarte specific, ipotezele fiind formulate 

prin referire la un singur actor, SUA. Dimensiune normativă a anumitor direcții (relația cu 

neoconservatorii) o face vulnerabilă din punct de vedere teoretic. Aceste două elemente sunt 

slăbiciuni majore ale curentului, făcând dificilă diferențierea dintre ideologic și științific și 

ridică întrebarea legată de cât de mult este de fapt instrumentalizat discursul pentru 

legitimarea unor politici.  

În urma discuțiilor s-a conchis că  paradigma realistă continuă să fie necesară în pofida 

unor slăbiciuni relevate de realismul neoclasic, atât timp cât sistemul internațional este 

anarhic și predispus conflictelor. O viitoare rafinare a realismului ar trebui să țină seama de 

modul în care este definită comunitatea politică de referință (tensiunea dintre relevanța 

statului-națiune și procesele globalizării), identificarea structurilor, proceselor și actorilor 
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relevanți, precum și metoda de cercetare propusă pentru legitimarea demersului științific.  

 


