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În ultimii ani, pe lângă ameninŃările politico-militare explicite la adresa securităŃii
internaŃionale au fost reliefate şi alte ameninŃări provocate de consumul intensiv de resurse
naturale în unele părŃi ale lumii şi lipsa acestora în altele sau riscuri naturale şi antropice
la adresa acestora. În acest context, specialiştii, politicienii şi publicul avizat au început să
citeze viziunile clasice „catastrofice”, atât pe cele ce atrăgeau atenŃia asupra anarhiei
globale cauzate de epuizarea unor resurse sau suprapopularea planetei, cât şi pe cele ce
anticipau „limitele creşterii”. Sentimentele lor de teamă au fost alimentate de expansiunea
formidabilă a producŃiei, creditului şi consumului din Occident şi de ascensiunea
fulminantă a economiilor emergente, de la „tigrii asiatici” la Ńările BRICS1.
Recenta criză economico-financiară a temperat aceste tendinŃe excesive şi a obligat
comunitatea internaŃională să realizeze importanŃa resurselor de hrană şi să intensifice
preocupările pentru protecŃia infrastructurilor critice din domeniul agroalimentar (ICA).
Problema resurselor de orice natură este una foarte gravă şi din ce în ce mai frecvent
discutată în ultimul timp, căutându-se soluŃii nu doar pentru asigurarea securităŃii
energetice, ci şi a celei alimentare şi a resurselor de apă.
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In the late years, among the explicit political-military threats against international
security were also emphasized another threats provoked by intensive consumption of
natural resources in some parts of the world and their lack in others or natural and
antropical risks against those. Under these circumstances, specialists, politicians and
regarded public started to quote “catastrophic” classical visions attracting attention over
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global anarchy caused by some resources exhaustion or planet’s overpopulation and also
the ones anticipating “growth limits”. Fear feelings were fed by the extraordinary
expansion of production, credit and consumption from Occident and fulminant ascension of
emergent economies from “Asian tigres” to BRICS countries.
The recent economic-financial crisis temperated these excessive trends and obliged
the international community to fulfil the importance of food resources and to intensify
preoccupation for critical infrastructures protection from agro-food field (ICA). The
different resources issue is very hard and more and more discussed in the last period
looking for solutions not only to provide energetic security but also food and water
resources security.
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