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Rezumat: Strategia mondială vizează în principal accesul la bogățiile
naturale ale altor tari, aşa cum a fost în toate epocile de-a lungul istoriei. Statele
puternice încearcă să obţină acces de monopol la resursele naturale ale altor state
şi teritorii utilizând mijloace complexe militare, politice sau economice.
Pentru a evita confruntarea directă între competitorii puternici, există în
epoca actuală ,,postrăzboi rece” o multitudine de conflicte armate, constituind o
,,pace rece”. Majoritatea acestora se desfăşoară pe teritoriul unor state din
,,lumea a treia” care dispun de bogaţii naturale, iar participanţii îşi afirmă
capacitatea de putere militară şi solidaritatea în cadrul alianţei, precum şi
interoperabilitatea forţelor.
Se observă o schimbare progresivă de paradigmă în strategia mondială, de
confruntare în zonele reci, bogate în resurse naturale, în special, în Arctica,
regiune care este limitrofă Uniunii Europene, Rusiei şi Statelor Unite ale Americii,
dar în care şi China are interese, în special, pentru o nouă ramură a Drumului
Mătăsii. Este posibil ca în viitor să asistăm la războiul arctic, această nouă
paradigmă a strategiei mondiale.
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Abstract: The global strategy focuses on access to the natural resources of
other countries, as it has been in all ages throughout history. Strong states seek to
gain monopoly access to the natural resources of other states and territories using
complex military, political, or economic means.
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In order to avoid direct confrontation between strong competitors, in the
current " post-cold war" era there are many armed conflicts, which make a "cold
peace". Most of them take place on the territory of "third world" states that have
natural resources, while the participants assert their capacity for military power
and solidarity within the alliance, as well as the interoperability of forces.
There is a gradual paradigm shift in the global strategy of confrontation in
cold areas, rich in natural resources, especially in the Arctic, a region bordering
the European Union, Russia and the United States, but in which China also has
interests. especially for a new branch of the Silk Road. It is possible that in the
future we will witness the Arctic War, this new paradigm of world strategy.
Keywords: strategy, cold war, arctic war, natural resources, polar areas,
arctic navigation.

Introducere
Suntem acum în actualitatea unei noi strategii mondiale, care ca și
cea din trecut, vizează accesul la materiile prime, energia şi forţa de muncă
a unor state care nu au tehnologia necesară extracției și prelucrării lor sau nu
au forța necesară pentru a și le putea apăra. Statele puternice, din punct de
vedere economic și militar, începând cu actuala superputere, fosta
superputere şi viitoarea superputere, continuând cu marile puteri şi cu
celelalte puteri militare (în măsura în care li se permite), încearcă să obţină,
nu atât teritorii fizice, ci acces de monopol la resursele naturale ale altor
state şi teritorii. Pentru aceasta se duc lupte deschise ori acoperite la nivel
strategic, operativ şi tactic, cu mijloace complexe militare, politice sau
economice. Sunt analişti militari care argumentează că ne aflăm în
preambulul celui De Al Treilea Război Mondial sau chiar Al Patrulea şi se
pregăteşte următorul, însă realitatatea nu este chiar atât de sumbră.
Pentru a evita confruntarea directă între competitorii puternici,
despre care generalul von Klausewitz spunea că se ştie cum începe un
război dar nu se ştie cum se termină, există în epoca actuală, post război
rece, o multitudine de conflicte armate, de la război global împotriva
terorismului, războaie locale, războaie hibride1 embargou şi multe altele,
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