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STRATEGIC RECONFIGURATION OF POWER CENTERS 

 

Sebastian SÂRBU* 

 

Rezumat: Pornind de la aspectele actuale de globalizare şi cele ale progreselor 
realizate de lumea contemporană în domeniile tehnologic, economic şi cultural, articolul de faţă 
se axează pe reconfigurarea intereselor strategice cu privire la locurile fierbinţi  de putere, la 
noii poli de putere emergentă, la lupta acerbă pentru supremaţie în domeniul iniţiativei politice, 
şi la dominarea/supremaţia strategică din perspectivă economică şi tehnologică. Abordările 
geopolitice şi conceptele de apărare şi securitate sunt introduse din perspectiva fiecărei şcoli de 
strategie din ambele spaţii-european şi asiatic. În condiţiile diminuării rapide a resurselor 
naturale, concomitent cu creşterea demografică accentuată, bătălia pentru resursele strategice 
a rămas cel mai stabil element provocator de conflicte. Lupta pentru acestea se va intensifica, 
iar regruparea ţărilor, în funcţie de interese, în jurul noilor centre de putere se va contura din 
ce în ce mai clar. Vom asista probabil la afirmarea şi creşterea presiunii acestora pentru 
atragerea în sfera lor de influenţă a unui număr cât mai mare de ţări pentru a ocupa un loc cât 
mai avantajos în noua ordine mondială. 
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Abstract: Starting from approaching the aspects of globalism, technological, 

economical and cultural progress of the contemporary world, the paper focuses on the 
reconfiguration of the strategic interests of the power hot spots, the latest breaking brand 
new emergent power poles, the dogfight for supremacy in the political initiative issue, on 
the strategic dominance from both economic and technologic angles. 

The geopolitical approaches and the security and defense mainstay concepts are introduced 
from the specific standpoint of each school of strategy in both European and Asian space. 

The asymmetric menaces on security and the development of the states, the clash for 
resources as seen in the context of the world wide raging crisis today, the budding of new power 
spots in the making, gauged against the global framework, lead to extra boosting the head-on 
confrontation and competition among the mighty powers of the world, to reshaping accordigly 
their strategic stands but also to a post-globalization updated world order. 
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