
Rezumat 

De la începutul civilizaţiei, societatea umană a fost mereu fragmentată în grupuri distincte, 

fiecare cu propria sa identitate, interese, atuuri şi provocări. Pe măsură ce dinamica puterii a 

evoluat de-a lungul timpului, au evoluat şi rolurile şi puterea pe care fiecare actor le-a avut. 

Într-o economie din ce în ce mai globalizată, asistăm la un dialog mai strâns între geopolitică 

şi geoeconomie, iar puterea este în prezent definită de abilitatea de a obţine resursele necesare 

satisfacerii propriilor nevoi, de a le utiliza eficient şi de a oferi şi altora cele trebuincioase lor. 

În acest context, mi-am dedicat eforturille analizării uneia din regiunile cele mai interesante şi 

relevante ale lumii: Asia Centrală. Principala ipoteză a cercetării mele a fost că regiunea se 

află la confluenţa a două iniţiative importante de integrare economică: Uniunea Economică 

Eurasiatică (UEE) şi iniţiativa Belt and Road (BRI). 

Mai întâi, am efectuat o analiză PESTLE pentru a descoperi trăsăturile definitorii ale regiunii 

care-i conferă relevanţă geostrategică, precum şi imperativele de politică externă ale celor 

cinci state ce-o compun. În baza ei, am procedat la o analiză a grupurilor de interese, 

concentrându-mă asupra a cinci principali actori ce interacţionează cu regiunea, prin prisma 

nivelului lor de interes şi a abilităţii de a-şi exercita influenţa în regiune: Statele Unite, Rusia, 

China, Turcia şi Uniunea Europeană. Astfel, s-a confirmat ipoteza de la care am pornit, iar 

actorii cu cele mai ridicate niveluri de interes şi influenţă sunt Rusia ce promovează UEE şi 

China cu iniţiativa sa BRI. Ceilalţi actori înregistrează scoruri mai mici în cel puţin unul din 

pilonii analizei. Lucrarea se încheie cu o discuţie pe marginea rezultatelor cercetării şi a 

opţiunilor strategice probabile de care dispun statele central-asiatice, precum şi provocările şi 

oportunităţile pentru cei cinci actori ce au făcut obiectul analizei grupurilor de interese. 

Cuvinte cheie: geopolitică, geoeconomie, diplomaţie, Asia Centrală, PESTLE, analiza 

stakeholder-ilor 
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