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! Insusirea principalelor concepte cu care se 
lucreaza in analiza geopolitica  

! Consolidarea capacitatii de analiza asupra 
relatiilor de putere, prin prisma aplicarii 
metodei geopolitice 

! Dezvoltarea capacitatii de analiza critica si de 
perspectiva in ceea ce priveste relatiile inter-
comunitare la nivelul UE cat si relatiile externe 
ale UE

Obiective



! Etimologic – Gr. ge ”pamant" and politikē 
”politica” 

! Rudolf Kjellen – primul care a folosit termenul 
“geopolitica”, in 1899  

! Definitie: metoda de studiu asupra politicii 
externe pentru a intelege, explica si previziona 
comportamentul politic al unui stat, la nivel 
international, folosindu-se variabilele geografiei.  

Conceptualizare



! Anglo – americana  
! Europeana: Germana  
! Europeana: Franceza  
! Europeana: Rusa 

Principalele scoli 



! “Variabilele geografiei” in secolul XXI – discutie  

! Legatura biunivoca intre analiza strategica – 
analiza geopolitica – discutie 

Metodologie



Ansamblu de factori…

CONFLICT

POLITICA

ECONOMIE

“PIATA LIBERA” – 
factori de influenta, 
NU este un concept 
independent

STAT 
NATIUNE



● Abstract vs. Real  

● Nucleul, centrul de gravitate al realitatii = 
lucrurile simple 

● Care sunt fortele care fac ca intreg sistemul 
sa se dezvolte intr-un anume sens? 

● Simplitatea – intre avantaj (claritate) si 
dezavantaj (insuficienta) 

● Importanta intrebarilor “corecte”

De ce geopolitica? 



Managementul strategic avand in vedere…  
! Globalizarea si integrarea 
! Global vs. local  
! Pietele sau piata?  
! Risc (politic, economic)  
! Factorul tehnologic -> noi riscuri (ex. 
Cyberwarfare)

Geopolitica si afaceri internationale



● un set de decizii şi acţiuni ce au ca rezultat 
formularea şi implementarea strategiilor 
proiectate pentru realizarea obiectivelor unei 
organizaţii 

● Strategia = Ansamblul obiectivelor majore 
ale organizaţiei pe termen lung, principalele 
modalităţi de realizare, împreună cu resursele 
alocate, în vederea obţinerii avantajului 
competitiv potrivit misiunii organizaţiei

Management strategic



! Putere  
! Perspectiva  
! Conexiune 

Variabile: 



! Militara 
! Economica 
! Politica  
! Potential de putere/influenta

Putere



! Subiectivism vs. obiectivism  
! Termen scurt vs. termen lung  
! Interpretarea hartii 

Perspectiva



! Bilaterala  
! Multilaterala  
! Interconexiuni 

Conexiune (dependenta)



Care dintre urmatoarele harti este cea 
corecta?



! Preponderenta puterii americane 
! Rusia… 
! Noul rol al Germaniei   
! Recesiunea economica de maine… sau azi 
! Balanta puterilor in Golful Persic  
! Instabilitatea (financiara) Asiatica  
! Rolul Braziliei 

Cele 7 idei… 



Cum caracterizam un stat natiune din 
punct de vedere geopolitic



Europa



Dominante diferite



Conexiuni si perspective…diferite



 
Rusia – istoricul temerilor, sursa de putere?



Putere - conexiuni



Perspectiva



! Nu toate evenimentele sunt importante din 
punct de vedere geopolitic 

! Gradul de importanta difera in functie de ceea 
ce este afectat prin evenimentul respectiv 

! Cum ne dam seama cum VA afecta si DACA 
o criza sectoriala va afecta mai mult decat 
sectorul respectiv?

Eveniment – analiza geopolitica prin 
intermediul evenimentului



! Cat de important este sectorul X pentru sectorul meu de 
activitate?  

! Cat de integrat este sectorul X (intern si extern)?  
! Care sunt elementele fundamentale pe care s-a construit 
sectorul X?  

! Care este gradul de putere al evenimentului neasteptat 
din interiorul sectorului X asupra sistemului (global)?  

! Nivelul de schimbare asteptat – prin intermediul 
variabilelor de mai sus 

! Reactii posibile la nivelul de schimbare

Sector – analiza geopolitica prin 
intermediul sectorului



! Tipologia noilor riscuri  
! Stabilirea retelelor de putere si conexiune in 
functie de perspectiva specifica – stat, 
eveniment, sector 

Pozitionare in functie de noile riscuri



VA MULTUMESC!  
 


