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Globalizarea este un proces multidimensional: tehnologiile în domeniul informaŃiei se dezvoltă
şi se răspândesc cu o rapiditate uimitoare şi permit posibilitatea de prosperitate economică, libertate
politică, de promovare a păcii şi a democraŃiei. Pe de altă parte, acestea pot duce la fragmentare
socială, la crearea unor vulnerabilităŃi critice şi la stări de criză sau conflict. AmeninŃările locale devin
acum, cu uşurinŃă, regionale sau chiar globale. Există ameninŃări globale cărora cooperarea
regională nu le poate face faŃă, dar există şi ameninŃări regionale pentru care cooperarea globală nu
are instrumentele necesare pentru a le contracara, cooperarea regională fiind mai eficientă.
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Globalization is a multidimensional process: information technology and other fields develop
and spread with amazing rapidity. On the one hand, these developments allow the possibility of
economic prosperity, political freedom, promoting peace and democracy, but on the other hand, they
can lead to social fragmentation, to the creation of critical vulnerabilities and to states of emergency
or conflict. Local threats are now easily becoming regional or even global. There are global threats
which regional cooperation cannot cope with, but there are also regional threats for which global
cooperation does not have the necessary tools to counter them, regional cooperation being more
effective.
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Globalizarea – abordare conceptuală
lobalizarea este, în prezent, sursa multor controverse în domeniul relaŃiilor
internaŃionale, în ceea ce priveşte raportarea la realitate, conŃinut şi impactul
pe care îl poate avea. Deşi aceste dezbateri au plecat de la studii legate de
economia politică globală, a început să se accentueze interesul în analiza fenomenului de
globalizare ca şi impact asupra securităŃii naŃionale şi internaŃionale.
Un excurs temporal în geneza conceptului de globalizare îl localizează, prin anii ‘60‘70, ascuns sub noŃiunea de „internaŃional“, pentru ca ultimele decenii să-l impună prin
sintagme ca „economie globală“, „guvernare globală“ ş.a.m.d., aducându-l abia după 1990
în sfera globalistpostmodernistă, cu denumirea actuală, atât de intens dezbătută şi
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