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Relaiile internaionale actuale se dezvoltă la nivel
multidimensional pe baza legăturilor care se
formează între actorii internaionali.
În numeroase cazuri aceste relaii au dus la
dezvoltarea unor conflicte care au fost descrise
prin numeroase concepte, teorii i modele de
gândire.
Securitatea statelor a fost abordată în mod clasic,
prin raportarea la sistemele de putere politică i
militară.
Conceptul extins de securitate urmărete
dimensiuni multiple ale securităii precum
securitatea economică, energetică, umana, etc.

Pentru a descrie comportamentul statelor teoriile
clasice apelează la dilema securităii care vede în
creterea securităii unui stat diminuarea
securităii altui/altor stat/state. Adică, dacă un
stat îi crete puterea pentru a-i spori
securitatea, frica celorlali crete în mod natural.
Acest sistem duce la o cursă a înarmărilor i o
cretere a capacităilor menite a contracara
ameninarea
Generează o stare de ostilitate care de multe ori
se concluzionează cu un conflict

Este o dimensiune a securităii naionale
Privete capacitatea statelor de a-i asigura
echilibrul economic i creterea economică
chiar i în condiiile în care alte state ar avea
interese contrare
În prezent securitatea economică este
profund influenată de fluxurile de capitaluri
internaionale

În teoriile tradiionale ale securităii statului
principala sursă de securitate o constituie fora i în
mod special fora militară
Capacitatea economică in context tradiional era
privită ca sursă potenială de generare a forei
militare, respectiv capacitatea de a se înlocui
echipamente militare, de a se aproviziona forele
armate etc.
Prin urmare, în viziunea tradiională subminarea
capacităii economice a unui potenial adversar era un
mijloc de a se obine avantaje comparative în dilema
securităii
Sun Tzu: Aşadar, cei ce sunt experţi în arta
războiului supun armata inamică fără luptă. Ei
cuceresc oraşele fără a le asedia şi doboară un stat
fără operaţiuni prelungite

Dilema securităii în condiiile noilor
modele economice
Sistemul economic în epoca globalizării este
un sistem care exploatează la maximum
avantajele comparative i creează
interdependene.
Interdependena se manifestă i în plan
financiar datorită vitezei de comunicare între
pieele financiare, datorită investiiilor
reciproce i datorită influenei
transnaionalelor
Această interdependenă schimbă parametrii
dilemei securităii

James G. Rickards: Economic Security and
National Security
◦ Rusia vs US
◦ Terorism vs US
◦ Interdependena reelelor de produie
◦ Dileme de securitate i embarogu

Dezvoltarea pieei financiare cu aporturi de
capitaluri externe îmbunătăete situaia
securităii naionale.
◦ Ex. în scenariul unui Imperiu Austro-Ungar
revizionist, piaa financiară austriacă este
dependentă de veniturile din piaa financiară
românească, ceea ce face ca un conflict potenial să
fie improbabil datorită riscului de a pierde
capitalurile investite în România.
◦ În scenariul unui conflict cu un eventual imperiu
Rus conflictul potenial este mult mai probabil
deoarece atât investiiile ruseti în România cât i
invers, sunt nesemnificative.

