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Rezumat: Articolul identifică şi analizează o parte dintre noile riscuri, pericole, 

ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securităţii şi apărării globale, regionale şi 

naţionale. Privite în mod sistemic, noţiunile supuse analizei se află întotdeauna într-un 

raport bine determinat. Pe perioada coexistenţei lor, când prognozele în domeniul 

securităţii nu întrevăd eliminarea vreuneia prea curând, riscurile, ameninţările şi 

vulnerabilităţile pot funcţiona după principiile jocurilor cu sumă nulă. Astfel, securitatea şi 

apărarea, indiferent de aria lor de întindere, pot fi asigurate fie prin diminuarea 

vulnerabilităţilor, fie prin prevenirea ameninţărilor sau micşorarea riscurilor. Aceasta 

determină orientarea strategiei de securitate naţională care se poate concentra spre 

interior, încercând să reducă vulnerabilităţile statului, sau spre exterior, alocând forţe şi 

mijloace pentru a acţiona în mod direct sau nu asupra surselor de risc. 
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Abstract: The article identifies and analyzes a part of the new risks, hazards, threats 

and vulnerabilities to global, regional, and national security and defense. Viewed 

systemically, the notions subject to analysis are always in a well-established ratio. During 

their coexistence, as security prognoses do not anticipate any of them being eradicated in 

the near future, the risks, threats and vulnerabilities can work according to the principles 

of the zero stakes game. Thus, security and defense, irrespective of their area, can be 

ensured either by reducing vulnerabilities, or by preventing threats or reducing risks. This 

determines the orientation of the national security strategy which can focus on the internal 

aspects, trying to reduce the vulnerabilities of the state, or on the external ones, allocating 

forces and means to act directly or not on the risk sources. 

Keywords: risk, threat; vulnerability; global security; regional security; national 

security; globalization; asymmetric risks. 

 

                                                 
 Doctorand în domeniul Ştiinţe militare al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din Bucureşti. 

E-mail: personalgeorgeionescu@yahoo.ro 


