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SPECIFICUL DIPLOMAŢIEI RESURSELOR ÎN CONSTRUCŢIA RELAŢIILOR ECONOMICE 
INTERNAŢIONALE 

 
Economic diplomacy represents the relationship between states that supply natural resources and those who 

import. Transnational corporations often act as intermediaries in these relationships. The study will include a general 
analysis of the political climate in terms of natural resources, as well as a more advanced research into game rules. 

Diplomacy, resources, geopolitics, geo-economics. 
 
Introducere 
Este interesant de observat frecvenţa crescândă şi persistenţa cu care apar termeni noi politicile relaţiilor 

internaţionale. În mare măsură, acest lucru poate fi atribuit excitării interesului public în ceea ce priveşte afacerile 
mondiale impulsionate de evenimentele contemporane şi condiţiile globale. În ultimii ani, lumea a experimentat efectele 
dăunătoare ale embargoului asupra petrolului impus Iranului în 2012 şi economia mondială inflaţionistă ridică spectrul 
de consecinţe politice negative asupra regimurilor naţionale, indiferent de eventualele ideologii. Dovezi de creştere a 
gradului de conştientizare se observă şi în barajul rapoartelor mediatice privind mediul. În programele de studii 
universitare au apărut noi cursuri cu titluri exotice, care susţin preocupările exprimate. Dovezi suplimentare privind 
noile preocupări se găsesc în publicaţiile populare şi pe scară largă şi în jurnalele ştiinţifice. 

În mod special, problema este de a studia rolul jucat de resursele minerale în conduita politicii internaţionale. 
În ceea ce priveşte caracteristicile sale mai generale, securitatea energetică din regiune serveşte drept un impuls major 
pentru acest studiu. 

Deşi studiul relaţiilor internaţionale nu a fost întotdeauna susceptibil de caracterizări facile sau ciudate – 
această relaţie între minerale şi politica internaţională în forma sa cea mai generală este numită „diplomaţie a 
resurselor”. În principiu, diplomaţia resurselor poate fi descrisă drept relaţia politico-economică dintre guvernele 
producătoare şi cele consumatoare a resurselor, în care corporaţiile multinaţionale funcţionează adesea ca intermediari. 

Dinamica relaţiei este descrisă de tentativa de manipulare a consumatorilor de către producători pe baza unei 
poziţii de putere asupra resurselor. Pentru a înţelege mai bine relaţia dintre minerale şi politica internaţională, dinamica 
diplomaţiei resurselor în sine include atât o discuţie generală despre climatul politic internaţional, cât şi o evaluare mai 
specifică a acelor factori de distribuţie şi furnizare a resurselor minerale consemnate a fi consecinţe pentru desfăşurarea 
afacerilor internaţionale. 

 
Factori de influenţă 
Prin urmare, discuţia se axează pe evaluarea numeroşilor factori politici, economici şi tehnici care conturează 

rolul critic al resurselor minerale în afacerile internaţionale. Ulterior, factorii cei mai importanţi sunt selectaţi şi integraţi 
într-un sistem de indicatori care identifică cele mai critice minerale din punctul de vedere al mediului internaţional 
contemporan. La finalul lucrării va apărea o pictura mai bogat colorată şi mai viu definită a relaţiei dintre resursele 
minerale şi politica internaţională. 

În mare măsură, noile forţe din politica internaţională pot fi văzute în mod profitabil din această perspectivă. În 
estimarea lor, trăsăturile caracteristice în contextul schimbării politicilor internaţionale sunt privite ca o combinaţie a 
dilemelor emergente ale puterii disfuncţionale şi a resurselor insuficiente extrem de disproporţionate, a crizei de 
priorităţi răspândite şi a creşterii inevitabile a interdependenţei care transformă lumea noastră într-un singur ecosistem. 

O astfel de evaluare este complicată totuşi printr-o serie de factori. În primul rând, există o complexitatea 
aproape insurmontabilă reprezentată de aceste noi forţe. Noile ameninţări şi vulnerabilităţi la care sunt supuse naţiunile 
în prezent sunt descrise printr-o reţea de probleme interdependente în diverse dimensiuni tehnice, sociale şi politice. În 
plus, există diverse grupuri la diferite niveluri de organizare socială care sunt afectate diferenţiat de noile vulnerabilităţi. 
Astfel, interesele concurente sunt puse în joc, unde liniile transversale şi adesea incompatibile se ciocnesc pe măsură ce 
se încearcă soluţionarea acestor probleme complexe. 

Un al doilea factor care complică evaluarea se referă la perspectiva generată de noile probleme. Dimensiunea 
timpului pentru efectele demonstrative este adesea de cinci, zece, douăzeci de ani sau mai mult. Factorul de timp este 
deosebit de supărător atunci când este privit din perspectiva tendinţei umane de a aborda consecinţele iminente, mai 
degrabă decât îndepărtate, ale unei probleme. Cei cu viziuni asupra viitorului, care alarmează o catastrofă ecologică şi 
de rătăcire socială, sunt deseori ignoraţi ca fiind speculatori fără date sau mustraţi pentru lipsa lor de credinţă în 
inventivitatea şi abilitatea omenirii de a depăşi adversităţile. 

Astfel, apare o dezbatere continuă între realiştii pesimişti şi optimiştii tehnologici în care demagogia ştiinţifică 
dăunează înţelegerii şi denaturează dovezile pentru a acomoda exortaţiile oferite de oricare dintre părţi. 

În această perspectivă, se observă că fenomene noi de ameninţare apar în sistemul internaţional, având un 
caracter situaţional, privite ca catalizatoare de mari schimbări în relaţiile globale, determinând noi modele de 
comportament intra-statal. În multe privinţe, aceste noi situaţii de ameninţare au un caracter diferit conceptualizat. În 
noua perspectivă, sunt evidente trei diferenţe fundamentale. 



105 
 

În primul rând, dinamica ameninţării s-a schimbat. Ameninţarea conceptualizată a fost înţeleasă ca un punct 
potenţial în timp în care un agresor ar putea să lovească. În noua gândire, ameninţarea este descrisă de o serie de paşi de 
schimbare în care o situaţie se înrăutăţeşte constant prin deteriorarea mediului înconjurător. Nu există nici un punct în 
care să se poată identifica momentul în care ameninţarea este realizată în aceste situaţii noi; este un proces lent şi 
gradual. În al doilea rând, identificarea părţilor poate fi foarte dificilă în noua concepţie de ameninţare. Această situaţie 
exclude evaluarea vinei şi promovează confuzia cu privire la locul şi natura unui răspuns adecvat. Din punct de vedere 
istoric, ameninţările erau lipsite de ambiguitate, ameninţătorul înţelegea cine stăpânea situaţia. În opinia actuală, 
ameninţarea este sistemică, nu individualistă. Formularea şi furnizarea unui răspuns în aceste condiţii este dificil de 
realizat. O a treia distincţie este că ameninţările emergente au un precedent istoric mic. Nu există nicio imagine vie 
pentru a evalua impactul dacă ameninţarea nu este controlată. S-ar putea presupune că ameninţarea nu este credibilă 
sau, dacă este credibilă, efectele ei nu sunt considerate a fi omniprezente. În acest sens, au apărut evaluări diferite ale 
gestionabilităţii unei ameninţări. 

În noua perspectivă a politicii internaţionale, aceste considerente reprezintă forţe unice distincte, 
conceptualizate din punct de vedere istoric ca influenţând comportamentul politicii internaţionale. În noua epocă, forţele 
motrice ale politicii internaţionale au preluat forme noi, iar aşteptările privind viitorul au fost umbrite de factori 
complecşi şi neconvenţionali. Liderii naţionali care trebuie să se ocupe de aceste noi forme şi viziuni, se confruntă, prin 
urmare, cu alegeri dificile, pe măsură ce încearcă să influenţeze şi să anticipeze viitorul. Dintr-o dată, liderii constată că 
alegerile privind politica externă includ acum examinarea exigenţelor legate de lipsa resurselor naturale, poluarea 
globală şi producţia inadecvată. 

Până în prezent, dovezile răspunsului naţional la noile probleme sunt neomogene. S-a obţinut un nivel suficient 
de cooperare pentru promovarea conferinţelor privind problemele internaţionale ale poluării, însă cooperarea nu a fost 
atât de mare încât să promoveze programe şi planuri pe scară largă menite să facă faţă acestor probleme la nivel 
mondial. Embargoul asupra petrolului ilustrează problema generală a noilor forţe din politica internaţională. A fost 
demonstrată poziţia energetică precară a naţiunilor foarte strictizate, dând o lovitură gravă planurilor de dezvoltare ale 
naţiunilor care reprezintă Lumile a treia şi a patra. Mai important însă, embargoul iranian a demonstrat efectul politic 
care poate însoţi un avantaj economic temporar; are o dependenţă rară, devenind o afacere comparabilă pentru 
efectuarea turbulenţelor politice. 

În general, se poate întreba cum se leagă probleme legate de resurse cu politica internaţională. Cel puţin un 
răspuns parţial poate fi discutat din perspectiva implicaţiilor politice internaţionale care s-au manifestat în trecut. Din 
punct de vedere istoric, mineralele au avut un impact profund asupra structurii şi modelelor sistemului internaţional, aşa 
cum este recunoscut astăzi. Diversitatea în condiţiile distribuţiilor minerale şi a posibilităţilor de producţie între 
diferitele regiuni ale lumii a determinat apariţia unor blocuri comerciale care doresc condiţii de schimb avantajoase 
pentru a promova creşterea economică susţinută. Mineralele au dat naştere modelelor mercantiliste şi au fost în mare 
măsură responsabile pentru apariţia altor variante ale imperialismului economic. 

Un exemplu al efectelor intercalate ale mineralelor şi a factorilor politici este văzut în evoluţia implicării 
americane în Orientul Mijlociu. La scurt timp după primul război mondial, oficialii americani au iniţiat căutarea unor 
surse suplimentare de de energie. Războiul a generat o conştientizare a importanţei strategice a unei aprovizionări 
abundente şi continue a acestor resurse. Deşi Statele Unite nu aveau nici un pericol imediat de a-şi epuiza rezervele de 
energie, oficialii au dat seama că ar trebui să fie asigurate surse suplimentare pentru a conserva rezervele americane şi 
pentru a preveni o dependenţă americană inacceptabilă de proviziile străine. 

În perspectiva mai recentă, au fost identificate noi probleme care ilustrează în continuare modul în care factorii 
de distribuţie şi furnizare de minerale pot avea un impact asupra conduitei politicii internaţionale. O problemă se referă 
la condiţiile de control al resurselor existente. În mod tradiţional, controlul a fost transmis în semnificaţiile şi 
implicaţiile standarde ale suveranităţii, în cazul în care naţiunile se bucură de drepturile şi privilegiile de a utiliza 
resursele cuprinse în limitele lor teritoriale. 

Mai realist, imperialismul economic a văzut aceste idealuri compromise. În noua epocă, însă, bogăţia minerală 
implică acumularea de pieţe diversificate, asigurarea partenerilor stabili de export, dezvoltarea de resurse la o rată 
planificată, menţinând în acelaşi timp un interes de control şi dezvoltarea capacităţilor de producţie. 

O a două dimensiune a problemei controlului se referă la problema jurisdicţiei în care limitele teritoriale pot fi 
vagi sau în litigiu. Contestaţia se învârte în jurul asigurării controlului economic naţional asupra bogăţiei de resurse 
găsite în ape, asigurând în acelaşi timp dreptul la trecere liberă şi navigaţie. Confiscarea bărcilor de pescuit ilustrează 
măsura în care jurisdicţia rămâne o problemă nerezolvată şi volatilă. 

O a altă problemă, strâns legată de condiţiile de control, se referă la problema accesului continuu al naţiunii de 
consum la sursele minerale utilizate istoric pentru a susţine creşterea şi pentru a menţine viabilitatea politică şi 
economică. În cea mai extinsă interpretare, problema accesului deţine cea mai mare perspectivă pentru potenţialul 
conflict. 

O implicare mai puţin extremă, deşi la fel de dificilă, a problemei accesului se referă la angajarea diplomaţiei 
secrete şi a subterfugei pentru a garanta accesul la resurse critice. O naţiune care cumpără la preţurile de piaţă acele 
materiale vitale pentru bunăstarea continuă a economiei sale, au datoria faţă de cetăţenii săi de a asigura continuarea 
aprovizionării acestor materii prime esenţiale. Naţiunea consumatoare are dreptul să facă ceva pentru a împiedica orice 
regim care ar putea să pună capăt acestei aprovizionări de la venirea la putere sau, în orice caz, să rămână la putere prea 
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mult timp. Deoarece folosirea forţei este de neconceput, ea trebuie să se bazeze pe diplomaţia secretă; utilizarea 
agenţilor şi a banilor în vederea realizării acestei diplomaţii este în întregime defensivă. 

O altă problemă care ilustrează legătura potenţială dintre minerale şi politica internaţională se referă la 
concurenţa pentru minerale noi, nerevendicate. Referinţa evidentă aici este corelată cu bogăţia care se află în ocean. 
Conform unui raport al ONU, este cunoscut faptul că se conţine depozite bogate de cupru, cobalt, mangan şi nichel. 
Aceste minerale sunt sub formă de noduli care pot fi aspiraţi din fundul oceanului. Această bogăţie nerevendicată ridică 
spectrul unei lupte nemiloase pentru aceste resurse naturale, în special înspăimântătoare este imaginea confruntărilor de 
superputeri ce se rezumă la concurenţa pentru aceste resurse. La cealaltă extremă, naţiunile din Lumea a treia şi a patra, 
a căror capacităţile tehnologice se opun exploatării oceanice, care ameninţă cu represalii de natură nestăvilită, ar trebui 
să fie excluse de la participarea la divizarea oceanului. 

Această discuţie ilustrează câteva puncte importante care oferă o perspectivă asupra caracterului general al 
relaţiei dintre bogăţia minerală şi politica internaţională. În primul rând, se vede un grup divers de actori internaţionali 
implicaţi în chestiunile economice şi politice legate de utilizarea resurselor minerale. Acest grup include corporaţiile 
multinaţionale şi organizaţiile internaţionale, precum şi statele-naţiuni. În al doilea rând, există consideraţii strategice 
importante care influenţează evaluarea unei naţiuni din perspectiva poziţiei sale de posesie a resurselor. Dependenţa de 
o sursă străină este o anatemă aparentă faţă de imaginea unui stat suveran independent. În al treilea rând, tradiţiile 
hegemonice nu mai garantează persistenţa relaţiilor de tip mercantil; forţele pieţei par să erodeze structura şi forma 
acestor relaţii. În cele din urmă, spectrul conflictului rămâne înrădăcinat în scenariile construite în jurul problemelor de 
control asupra bogăţiei minerale. 

Fiecare dintre aceste chestiuni reprezintă probleme de cercetare evidente şi semnificative în sine, dar înainte de 
a încerca să căutăm răspunsurile, se obligă să se ia în considerare o întrebare preliminară importantă. Mai exact, trebuie 
să cunoaştem gradul în care aceste probleme reprezintă preocupări legitime pentru toate mineralele. Ipoteza de bază 
care ghidează această identificare este că unele minerale sunt descrise printr-un set unic de caracteristici care generează 
un potenţial de calcul politic. Astfel, mineralele care conţin acest set sunt denumite „critice”; prezentând o procedură 
sistematică de identificare a acestora. 

 
Mineralele critice şi avantajul resurselor 
Este evident că resursele minerale conţinute în crusta pământului oferă omului elementele de bază pentru a-şi 

menţine existenţa civilizată. Cu toate acestea, există o dilemă de bază încorporată în această relaţie – omul este capabil 
de reînnoire, dar mineralele necesare pentru a-l susţine sunt în esenţă nereînnoibile. Această dilemă serveşte drept 
impuls pentru studiul prezent. Din aceasta perspectivă apare insight-ul de bază pentru construirea unei legături 
conceptuale între politica internaţională şi resursele minerale. 

Se porneşte de la presupunerea plauzibilă că materiile prime trebuie reevaluate în ceea ce priveşte rolul lor în 
relaţiile politice internaţionale. Într-o lume tehnologică în care sancţiunile economice înlocuiesc sancţiunile militare ca 
fiind un curs de compromis pentru existenţa unei normalităţi, rolul materiilor prime este mai critic. Acele naţiuni care 
posedă şi controlează astfel de resurse sunt într-o poziţie mai puternică pentru a exercita o influenţă asupra celor care 
depind de resursele lor, prin urmare, reevaluarea rolului materiilor prime în politica internaţională pare o sarcină 
evidentă şi semnificativă. 

Prima problemă este corelată cu identificarea mineralelor critice. Aceasta nu este o sarcină simplă; mineralele 
sunt critice din mai multe motive şi din mai multe perspective. Uneori un mineral poate fi critic deoarece este puţin, 
alteori poate fi critic pentru că economia unei naţiuni depinde de veniturile provenite din exportul său. Ar fi important 
să afirmăm că preocuparea actuală constă în identificarea acelor factori politici care definesc un mineral critic, însă o 
astfel de declaraţie ignoră perspectiva istorică care vede diferiţi factori economici şi tehnici care contribuie la 
implicaţiile politice ale mineralelor şi rolul lor în politica internaţională. În paragrafele următoare sunt examinate unii 
dintre aceşti factori economici şi tehnici. La sfârşitul studiului se încearcă definirea mineralelor critice pe baza 
înţelegerii dobândite. 

Un mineral este definit ca fiind critic, atunci când acesta îndeplineşte două criterii. În primul rând, mineralul 
trebuie să reprezinte o componentă importantă a economiei unei naţiuni, cu alte cuvinte trebuie să fie extrem de apreciat 
pentru importanţa sa strategică sau tehnologică. În al doilea rând, mineralul trebuie să fie relativ rar; cererea trebuie să 
depăşească restricţiile. Aceste două criterii definesc mineralele critice la cel mai general nivel în care forţele economice 
ale pieţei sunt lăsate să se pronunţe asupra criticităţii unei anumite resursă mineral. Cartelurile privind resursele naturale 
reprezintă un al treilea criteriu pentru identificarea unui mineral critic. 

Există o serie de motive pentru selectarea unei variabile esenţiale în determinarea mineralelor critice. Un prim 
motiv se referă la dorinţa aparentă din partea multor naţiuni de a forma carteluri. Nevoia este deosebit de puternică 
pentru acele state mai puţin dezvoltate a căror bogăţia minerală este încă neexploatată şi care anticipează beneficiile 
dezvoltării economice şi modernizării din resursele nerevendicate. Poate că, mai important, aceleaşi naţiuni şi-au 
exprimat în mod incert dezamăgirea şi frustrarea faţă de tratamentul pe care l-au primit în mâinile naţiunilor 
industrializate ale lumii. 

Valorile partajate pot fi necesare pentru a asigura cooperarea membrilor în acceptarea controalelor de 
producţie. Dacă se solicită reduceri de producţie ca mijloc de susţinere a unui preţ impus artificial, trebuie convenită o 
formulă pentru a limita producţia. Dacă o formula trebuie urmată pentru o perioadă mai lungă de timp, naţiunile ar 
putea să aibă puţine stimulente pentru a se conforma cerinţelor strategiei pe termen lung; defecţiunea din cadrul 
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înţelegerii cu o ofertă mai mică de preţ ar putea reprezenta o alternativă atrăgătoare pentru o naţiune care vede că 
utilitatea produsului se diminuează în timp. 

Există o problemă finală în dezbaterea privind cartelul care merită atenţie, această problemă se referă la 
efectele unui orizont de timp pe termen lung asupra viabilităţii unei înţelegeri. Argumentul este frecvent citat precum că 
şansele unui cartel de succes sunt mult diminuate datorită influenţei elasticităţii preţurilor pe termen lung. Astfel de 
factori, cum ar fi stocarea, reciclarea şi utilizarea de substituenţi, în cele din urmă împiedică orice efort de menţinere a 
unui nivel de preţ artificial. Cu alte cuvinte, inelasticitatea poate fi prezentă pe termen scurt, dar în cele din urmă dă 
posibilitatea elasticităţii pe termen lung. 

Argumentul împotriva cartelurilor ca urmare a efectelor elasticităţii preţurilor pe termen lung nu este tot atât de 
convingător. Reciclarea, stocarea şi utilizarea substituenţilor necesită o infuzie masivă de capital şi tehnologie pentru a 
schimba factorii de producţie care funcţionează istoric. 

Tocmai această strategie are cele mai importante implicaţii pentru viitorul politicii internaţionale. Dacă o 
naţiune sau un grup de naţiuni deţine un monopol virtual asupra rezervelor unei mărfuri minerale rare şi foarte 
valoroase, există posibilitatea ca aceste naţiuni să manipuleze politicile consumatorilor care depind de aprovizionarea cu 
acel mineral. În acest sens, o astfel de marfă minerală ar trebui considerată critică. Rezervele străine, valorile comune, 
utilizarea substituitelor, stocarea şi reciclarea au la bază succesul pe termen lung al unei înţelegeri, dar niciunul dintre 
aceşti factori nu este important dacă naţiunile decid să exercite prerogativele de manipulare implicite în existenţa un 
avantaj de resurse pe termen scurt care funcţionează în contextul unei lumi dependente tehnologic. 

Trebuie să ştim ce minerale sunt relativ rare, care sunt importante din punct de vedere economic şi care sunt 
distribuite inegal. În acest studiu, un mineral este definit ca fiind critic în funcţie de poziţia sa faţă de aceste trei 
dimensiuni generale. Prima dimensiune se referă la disponibilitatea unui mineral dat – cât de mult există în raport cu cât 
este de folosit? Cea de-a doua dimensiune se referă la importanţa în ceea ce priveşte valoarea sa economică. Cea de-a 
treia dimensiune se referă la concentrarea ofertei – câte naţiuni au un anumit procent din rezerve. Procesul de definire 
operaţională a fiecăreia dintre aceste dimensiuni este descris mai jos. 

 
Disponibilitatea în aprovizionare 
Una dintre dificultăţile întâmpinate în evaluarea gradului de adecvare a aprovizionării cu minerale este legat de 

sintagma „resurse nerentabile” care este, în sensul său cel mai literal, una greşită. Resursele nu pot avea o cantitate 
statică, ci mai degrabă se schimbă în timp. 

În consecinţă, definiţia unui mineral critic, bazată exclusiv pe nivelurile de aprovizionare, este mai puţin 
realizată decât s-ar putea aştepta. Cifrele de rezervă variază în funcţie de producţie, factori de preţ, substituţie, 
tehnologii de extracţie şi noi descoperiri. Evaluarea resurselor totale ale lumii pentru un anumit mineral se confruntă, 
prin urmare, cu numeroase probleme care necesită separarea depozitelor cunoscute de depozitele probabile, depozitele 
care pot fi recuperate din punct de vedere economic de cele a căror recuperare nu este fezabilă din punct de vedere 
economic. 

Rezervele recuperabile sunt utilizate din următoarele motive. În primul rând, ele oferă cea mai precisă estimare 
a disponibilităţii minerale pe termen scurt. Deşi valoarea cifrelor de rezervă se poate schimba în timp, precizia lor pe 
termen scurt este mai sigură ca indicator al aprovizionării critice a mineralelor. Al doilea motiv se referă, în parte, la 
exactitatea pe termen scurt a cifrelor de rezervă. Într-un astfel de studiu, în care preocuparea se concentrează asupra 
dimensiunilor politice ale resurselor minerale, avantajul pe termen scurt este mai strâns asociat cu orice fel de 
manevrabilitate politică. Din punct de vedere istoric, caracterul politicii externe sau al politicii interne nu este remarcat 
pentru componenta sa de planificare pe termen lung. Un al doilea şi poate mai convingător motiv este că un avantaj de 
resurse este efemer, forţele pieţei şi tehnologia tind să compromită orice poziţie de rezistenţă pe termen lung. 

De asemenea, este nevoie de informaţii privind consumul sau modelele de cerere pentru fiecare mineral pentru 
a determina disponibilitatea. Colectarea acestor informaţii este întâmpinată cu mai puţine controverse decât cele 
întâlnite în dezbaterea despre resurse/rezerve, deşi este mai dificilă, deoarece necesită cunoştinţe privind modelele 
viitoare de cerere. Aceasta implică în mod necesar prognozarea şi extrapolarea tendinţelor, activităţi care, prin însăşi 
natura lor, sunt mai puţin viabile. Cu toate acestea, se fac estimări, iar cele care sunt disponibile reprezintă judecata 
combinată şi cunoştinţele experţilor din domeniile de geologie, economie şi mineralogie. 

Importanţa economică 
A doua dimensiune utilizată în procedura de identificare a mineralelor critice se referă la valoarea relativă sau 

la importanţa economică a unui mineral. Importanţa economică este dictată de valoarea monetară reprezentată în nivelul 
actual de producţie pentru fiecare marfă. Importanţa economică reprezintă o estimare a impactului relativ al unei resurse 
minerale asupra economiei mondiale. Două minerale pot fi la fel de limitate în ceea ce priveşte măsura de adecvare, dar 
importanţa lor economică poate fi diferită substanţial; importanţa este, prin urmare, un indicator util pentru evaluarea 
mineralelor critice. 

 
Concentrarea resurselor 
Cea de-a treia dimensiune importantă pentru identificarea unui mineral critic este descrisă prin distribuirea 

rezervelor minerale. Mineralele variază nu numai în ceea ce priveşte abundenţa şi valoarea lor relativă, ci şi în ceea ce 
priveşte concentraţiile locale. Cunoştinţele referitoare la rezervele naţionale specifice pentru mărfurile minerale 
individuale furnizează informaţii importante despre potenţialul resurselor pe care le poate beneficia orice naţiune faţă de 
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restul lumii. Concentrarea se referă la numărul de ţări care reprezintă un procent dat din rezervele cunoscute ale 
mineralelor. Dimensiunea de concentrare este un indicator important al unui mineral critic, deoarece oferă informaţii de 
bază privind structura pieţei rezervelor minerale. Structura pieţei, în acest sens, se referă la structura proprietăţii – 
monopolistă, oligopolistă etc., este importantă pentru a înţelege cine controlează utilizarea unui mineral şi măsura în 
care acesta este concentrat. Presupunerea din spatele utilizării acestui indicator este că cu cât rezervele minerale sunt 
mai concentrate, cu atât mineralul este mai critic. 

 
Conluzii 
Exerciţiul este acum complet. A fost construit un indice al mineralului critic care să permită identificarea 

mineralelor ale căror caracteristici economice şi tehnice semnalează un avantaj de resurse care ar putea fi potenţial 
utilizat ca pârghie politică. 

În cele din urmă, mineralele critice identificate în această lucrare trebuie examinate în continuare. Trebuie să 
înţelegem pentru cine sunt cele mai mari consecinţe. Acest lucru necesită informaţii mai detaliate cu privire la relaţiile 
de dependenţă, descrisă de modelele de utilizare finală a mineralelor critice şi modul în care acele modele se schimbă în 
racordarea tranzacţiilor interstatale. Identificarea mineralelor critice realizate în această lucrare constituie un prim pas 
important în investigarea oricărui potenţial rol pe care diplomaţia resurselor o poate juca în viitorul politicii 
internaţionale. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ ПРОДАЖ КОМПАНИИ BLACKBERRY  

НА МИРОВОМ РЫНКЕ СМАРТФОНОВ 
 
Abstract. The article analyzes the reasons for being one of the fastest growing companies in the market of 

mobile phones and operating systems, Blackberry has become a company with much more modest goals - to stay afloat. 
The author presented the results of the influence of bad management on reducing the popularity of the brand. 

Key words: Target audience, positioning, segment, target audience, economic efficiency. The impact of poor 
management on reducing the popularity of the brand. 

 
Аннотация. В статье проводится анализ причин того как одна из самых быстрорастущих компаний на рынке мобильных телефонов и операционных систем, Blackberry превратилась в компанию с гораздо более скромными целями – остаться на плаву. Автор представил результаты влияния плохого менеджмента 

на снижение популярности бренда. 
Ключевые слова: целевая аудитория, позиционирование, сегмент, целевая аудитория, экономическая 

эффективность. 
 
Rezumat.Articolul analizează motivele pentru care a fost una dintre companiile cu cea mai rapidă creştere pe 

piaţa telefoanelor mobile şi a sistemelor de operare, Blackberry a devenit o companie cu obiective mult mai modeste - 
să rămână pe linia de plutire. Autorul a prezentat rezultatele influenţei unui management defect asupra reducerii 
popularităţii mărcii.a prezentat rezultatele unui studiu al influenţei costurilor în diferite etape ale producţiei asupra 
eficienţei economice. 

Cuvinte cheie: Publicul ţintă, poziţionarea, segmentul, publicul ţintă, eficienţa economică. Impactul 
managementului slab asupra reducerii popularităţii mărcii. 
Введение 

Производителем смартфонов и планшетных компьютеров Blackberry является канадская компания 
Research In Motion, более известная потребителям под аббревиатурой RIM (NASDAQ: RIMM; TSX: RIM). В эру 
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