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Rezumat: Nevoia de a stăpâni resursele de orice fel este o cerinţă sine qua non a 

omenirii, care a dus, duce şi va duce la conflicte şi chiar război, declarat sau nu, pentru 
ele. Dintotdeauna au existat conflicte dar şi reglementări pentru accesul la resurse, la nivel 
local, regional, naţional şi internaţional. În prezent, moştenim tendinţa de a duce războaie 
pentru teritorii de uscat şi de apă, pentru populaţie, pentru resurse alimentare, minerale 
sau energetice, pentru aur ca metal, aur verde (păduri), aur negru (petrol), aur albastru 
(apă) etc. 

Reglementarea şi negocierea accesului la resusele de orice fel constituie un 
ansamblu de politici locale, naţionale, internaţionale şi planetare. Ca urmare este necesar 
un studiu sistematic al conflictelor şi al cooperării între state pentru resurse. Dorinţa 
statelor puternice, din punct de vedere economic şi militar, de acaparare a resurselor 
vitale progresului economic al propriului stat şi, implicit, al bunăstării propriei populaţii, 
au dus, duc şi vor duce la conflicte şi războaie.  

Cuvinte cheie: război, geografie, demografie, resurse naturale, supravieţuire, 
politică, relaţii internaţionale. 

 
Abstract: The need to own resources of any kind is a sine qua non pre-requisite of 

humanity that has always led and is still leading to conflicts and even wars, be it openly 
declared or not, in order to get them. Conflicts have always existed in this regard; however, 
the same could be said about rules and regulations for the access to resources at local, 
regional, national and international levels. Nowadays, we have inherited the tendency to 
wage wars for land and water territories, for population, for food, mineral, or energetic 
resources, for gold as such, for the green gold (forests), for black gold (oil), for blue gold 
(water), etc. 

The rules set and negotiating access to all kinds of resources make up a number of 
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local, national, international, and global policies. Consequently, there is a need for a 
systematic study of conflicts and cooperation among states for resources.  The wish of 
strong states, from an economic and military point of view, to get hold of resources that are 
vital to the economic progress of each state on its own and thus to own population 
resources is going to result in conflicts and wars.  

Keywords: war; geography; demography; natural resources; survival; politics; 
international relations. 

 

Introducere  

Un studiu sistematic al conflictelor pentru resurse, în special cele necesare 
existenţei pe Planeta Albastră, arată că, din cele mai vechi timpuri, omenirea a fost 
zdruncinată de dispute, de cele mai multe ori violente. Unele resurse sunt limitate, 
aşa cum este, de exemplu, aurul, metal nobil cunoscut şi folosit încă din neolitic. 
Teritoriul ţării noastre are multe resurse naturale, aproape din toate categoriile, fapt 
care a dus la progres, dar a cauzat şi multe invazii pentru acapararea acestora. 
Romanii au dorit metalele din Dacia, în special aur şi argint; austriecii au dorit 
metalele din Munţii Metaliferi ai Banatului, turcii au vrut aur şi alimente, germanii 
au vrut petrolul, ruşii au vrut totul, inclusiv uraniul din Banat şi Bucovina, iar în 
prezent multinaţionalele îşi doresc tot ce poate fi profitabil: aurul (Gabriel 
Resources), petrolul şi gazele (OMV Austria), pădurile (Holzindustrie 
Schweighofer), producţia agricolă, care este deja majoritar a firmelor străine venite 
din Europa şi Asia (şi care au cumpărat cel mai bun teren arabil), resursele 
financiare (băncile comerciale sunt străine sau cumpărate de străini), 
telecomunicaţiile şi presa, deşi nu se prea discută despre această situaţie.1  

În lumea de astăzi, până şi apa dulce (fresh water) este o resursă naturală 
limitată, iar creşterea cererii în viitorul apropiat va duce la acutizarea conflictelor şi 
la războaie (cu sau fără declaraţie de război, cu sau fără aprobarea ONU, 
umanitare, hibride, civile etc.) aşa cum sunt în prezent pentru petrol. Banca 
Mondială (BM) a avertizat că: ,,Multe din războaiele sec. XX au fost pentru petrol, 
dar războaiele sec. XXI vor fi pentru apă, dacă nu schimbăm felul în care 
gestionam resursele de apă”2  

Istoria conflictelor pentru resurse este veche; iar atunci când mijloacele 
politico-diplomatice au eşuat, s-a ajuns chiar şi la războaie pentru resurse. 

 

                                                
1 Colecţia Revistei Lumea, Bucureşti, 2018-2019. 
2 Water conflict, Water politics, Wikipedia, accesat la 19.01.2019. 


