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Spre deosebire de celelalte þãri riverane Mãrii Negre, Turcia deþine o poziþie
geostrategicã specialã ºi aceasta datoritã faptului cã aparþine unor subsisteme
regionale — patru la numãr — la nivelul cãrora joacã rol de pivot: Mediterana
Orientalã, Orientul Mijlociu, Balcanii ºi Caucazul cu extensiuni spre Asia Cen-
tralã. Turcia reprezintã de asemenea un spaþiu obligatoriu de trecere (terestru ºi
aerian) între Europa ºi Asia ºi un altul (maritim) între Rusia ºi Mediterana prin
strâmtoarea Dardanele, Marea Marmara ºi Marea Egee.
Politica externã a Turciei s-a subsumat dintotdeauna, dupã instaurarea Repu-

blicii kemaliste, unor imperative categorice ºi parametri stabili în câmpul rela-
þiilor internaþionale: pãstrarea suveranitãþii ºi integritãþii sale teritoriale; ataºarea
din punct de vedere politic ºi economic emisferei occidentale ºi dezvoltarea de
relaþii de bunã vecinãtate cu statele limitrofe, preocuparea primordialã a diplo-
maþiei de la Ankara fiind asigurarea unui cadru de stabilitate ºi securitate în ba-
zinul Mãrii Negre, Balcani ºi Estul Mediteranei1.
Încheierea rãzboiului rece ºi dezintegrarea Uniunii Sovietice au provocat

numeroase turbulenþe în toate aceste zone din care Turcia nu poate lipsi ca vector
de securitate.
Apartenenþa Turciei la NATO a constituit un atu, dar ºi un handicap, deoarece

Ankara a trebuit, pe de o parte, sã se manifeste ca un factor activ în cadrul
Alianþei Nord-Atlantice, aflându-se în prima linie în confruntarea cu blocul
sovietic, pe de altã parte, sã suporte presiuni ºi sã facã faþã unor riscuri provenind
din toate cele patru subsisteme regionale amintite anterior.
În perioada ce a urmat fondãrii statului modern turc, pânã la sfârºitul celui

de-al doilea rãzboi mondial, autoritãþile de la Ankara s-au poziþionat în câmpul
relaþiilor internaþionale prin prisma raporturilor de forþe stabilite de cãtre marile
puteri europene, Turcia afirmându-se ca o prezenþã activã în sânul Ligii Naþiuni-
lor, ca un adversar radical al imperialismului ºi colonialismului.
La scarã regionalã, Turcia a cãutat sã-ºi redimensioneze raporturile cu þãrile

balcanice, evitând ca stat succesor al fostului imperiu otoman sã provoace sus-
piciuni ºi aprehensiuni în zonã, legate de eventuale proiecte expansioniste pan-
turce. Turcia ºi-a îmbunãtãþit relaþiile cu Grecia, þarã cu care purtase între 1919
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ºi 1923 un sângeros rãzboi, a aderat în 1934 la Pactul Balcanic alãturi de Ro-
mânia, Grecia ºi Iugoslavia, a semnat în 1937 Tratatul de la Saadbat cu Iranul,
Irakul ºi Afganistanul, diplomaþia turcã fiind interesatã cu precãdere de institui-
rea unei securitãþi „periferice“ printr-o politicã pragmaticã tout azymut.
Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, Turcia a intrat în orbita Statelor Unite,

s-a orientat spre blocul occidental ºi a devenit membrã a Alianþei Nord-Atlantice
în 1953. Declanºarea rãzboiului rece ºi temerile stârnite de permanenta amenin-
þare sovieticã au configurat ºi fasonat timp de decenii la nivelul conducerii turce
o concepþie în planul relaþiilor internaþionale pendulând între conlucrarea extrem
de strânsã cu þãrile apartenente la NATO, alinierea diplomaþiei Ankarei la
politica definitã ºi promovatã de SUA faþã de Orientul Mijlociu ºi aspiraþiile
nemãrturisite de a deveni o putere regionalã în mãsurã sã asigure echilibrul ºi
securitatea în Mediterana de Est, precum ºi în Orientul Apropiat ºi Mijlociu.
Turcia a fost primul stat musulman care a recunoscut Israelul. Datoritã acestei
opþiuni, nu de puþine ori, relaþiile Turciei cu statele arabe au avut de suferit, in-
teresele sale naþionale în regiune nefiind susþinute aºa cum Ankara ºi-ar fi do-
rit-o. Au existat chiar ºi unele voci care au þinut sã denunþe politica de subordo-
nare a Turciei faþã de Statele Unite ºi asumarea unor obligaþii de cãtre autoritãþile
de la Ankara în contrasens cu interesele turceºti în Orientul Mijlociu2. Pactul de
la Bagdad din 1955 (devenit CENTO dupã retragerea Irakului în 1959) a conferit
Turciei o poziþie dominantã într-o alianþã regionalã a Orientului Mijlociu, con-
form obiectivelor prefigurate de anglo-americani, vizând îndiguirea tendinþelor
progresiste în lumea arabã.
Începând cu 1963, dupã declanºarea crizei cipriote, diplomaþia Ankarei în-

registreazã o reorientare de principiu. Relaþiile diplomatice ale Turciei se diver-
sificã, politica externã a Ankarei dobândeºte un mai mare grad de autonomie ºi
învedereazã un mai pronunþat pragmatism. În raport cu situaþia comunitãþii turce
din Cipru, poziþia Ankarei a fost constant intransigentã, ajungându-se în 1974 la
o intervenþie militarã a armatei turce în insulã ºi la separarea pãrþii de nord a
acesteia de cea sudicã, preponderent greceascã. Relaþiile cu aliaþii din NATO au
cunoscut o tensionare ºi o înãsprire cu atât mai mult cu cât ºi Grecia era þarã
membrã a Alianþei Nord-Atlantice, iar încordarea între Atena ºi Ankara a fost
marcatã chiar de momente de exhibare a forþei în Egee, de violarea reciprocã a
spaþiilor aeriene ºi campanii de propagandã ostilã.
Turcia a procedat în tot acest rãstimp prin ricoºeu, la o mai mare deschidere

spre Balcani ºi spre þãrile blocului sovietic, apropiindu-se ºi mai mult de Lumea
a Treia, în special de þãrile arabe. Atitudinea Ankarei faþã de Israel ºi problema
palestinianã a învederat la începutul anilor ’70 semnificative nuanþãri ºi depla-
sãri de accente. Conflictul israelo-arab era perceput într-o tot mai pronunþatã
mãsurã ca un pericol real la adresa securitãþii Turciei, în vreme ce o neutralitate
strictã între pãrþile beligerante devenea o imposibilitate pentru conducerea de la
Ankara care nu se putea mulþumi sã asiste impasibilã la creºterea influenþei
sovietice în Orientul Mijlociu prin masivele livrãri de armament, tehnica mili-
tarã sofisticatã ºi omniprezenþa consilierilor Moscovei în þãrile arabe cu regimuri
prosocialiste.
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Diplomaþia turcã a sesizat faptul cã rolul de aliat obedient al Statelor Unite
nu face decât sã-i limiteze miºcãrile în raport cu statele arabe. Ankara s-a strã-
duit, fãrã a pune în discuþie statutul sãu în cadrul alianþelor instituite în perioada
de început a rãzboiului rece, sã promoveze o politicã activã în plan bilateral, cu
vecinii sãi imediaþi sau ceva mai îndepãrtaþi.
În acest context, Turcia ºi-a îmbunãtãþit relaþiile cu Irakul. În 1973 între cele

douã þãri au fost semnate acorduri vizând construcþia unui oleoduct care sã lege
instalaþiile petroliere de la Kirkuk ºi Dörtyol în valoare de 350 de milioane de
dolari, precum ºi realizarea unui gazoduct care sã aducã gazul irakian în zonele
industriale turceºti.3
ªi în 1967, în cursul rãzboiului isarelo-arab de ºase zile, ºi în 1973, în timpul

rãzboiului de Yom Kippur, Turcia a refuzat sã punã la dispoziþia SUA bazele
NATO situate pe teritoriul sãu pentru a ajuta Israelul. Ea a interzis totodatã spa-
þiul sãu aerian pentru transporturile sovietice de arme cãtre Siria ºi Irak, autori-
tãþile de la Ankara fãcând declaraþii explicite potrivit cãrora „nu se punea pro-
blema ca Turcia sã se consacre doar rolului de supraveghere a intereselor pu-
terilor occidentale în Orientul Mijlociu ºi în Asia“.4
Cum uºor se poate remarca, politica externã a Turciei s-a structurat pe mai

multe planuri, problema cipriotã determinând reorientãri de direcþie ºi de ton în
privinþa Orientului Mijlociu sau în raporturile cu Occidentul.
Nerenunþând la apartenenþa sa nord-atlanticã ºi la sistemul democraþiei libe-

rale, Turcia ºi-a revendicat o poziþie neutralistã atunci când a crezut de cuviinþã
ºi ºi-a asumat o identitate distinctã — ca þarã aparþinând spaþiului Orientului
Mijlociu. Ea a cãutat sã nu se lase antrenatã în conflictele ce opuneau diferite þãri
din regiune (vezi rãzboiul dintre Irak ºi Iran, între anii 1980 ºi 1988), sã mena-
jeze relaþiile cu Israelul ºi sã întreþinã fructuoase raporturi cu lumea arabã, vã-
zutã ca o potenþialã piaþã de desfacere pentru produsele industriei turceºti, ca
spaþiu investiþional ºi partenerial pentru proiectele de dezvoltare economicã de
anvergurã.
Poziþia îndeajuns de delicatã ºi inconfortabilã a Turciei în conflictul global

Est-Vest din perioada rãzboiului rece a evidenþiat dupã implozia sistemului co-
munist ºi destrãmarea Uniunii Sovietice noi elemente de incertitudine. Relativa
stabilitate de care Turcia s-a bucurat timp de patru decenii datoritã alianþelor
realizate ºi strategiilor de securitate implementate în special pe flancul nordic, în
zona Mãrii Negre ºi Caucazului, a lãsat locul la începutul anilor ’90 unei stãri de
instabilitate politicã ºi declin economic. Emergenþa unor state independente pe
ruinele fostului imperiu moscovit, ca de altfel ºi apariþia unor rivalitãþi între
acestea, tranºate manu militari, graþie arsenalului uriaº rãmas moºtenire de la
armata sovieticã, pe fondul unor conflicte interetnice cu adânci rãdãcini istorice,
au impus Turciei redefinirea obiectivelor sale de politicã externã faþã de þãrile
vecine.
Turcia a fãcut o serie de paºi în direcþia unei distanþãri de tradiþionalii sãi aliaþi

occidentali. Noile republici independente din Caucaz ºi Asia Centralã au oferit
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Turciei oportunitãþi de a-ºi extinde influenþa economicã ºi culturalã (în special
în cazul celor având aderenþã la Islam ºi la spaþiul lingvistic turanic), dar au re-
prezentat nu mai puþin structuri etatice depozitare ale unor factori de risc ºi in-
securitate în cel mai înalt grad.
Turcia a simþit nevoia sã-ºi redescopere identitatea estompatã în anii rãzboiu-

lui rece, ca ºi apartenenþa la subsistemele regionale reprezentate de Balcani,
Orientul Mijlociu, Caucaz ºi Asia Centralã.
Declanºarea rãzboiului din Golf a permis Turciei sã-ºi valorizeze poziþia geo-

strategicã specialã la intersecþia unor interese ºi raporturi de forþe de vitalã im-
portanþã pentru SUA ºi Alianþa Nord-Atlanticã, pentru þãrile industrializate, în
confruntare cu puseurile expansioniste ale dictatorului de la Bagdad scãpat de
sub controlul Occidentului — Saddam Hussein. De aceastã datã Turcia a reacþio-
nat prompt, conform aºteptãrilor aliaþilor sãi. Ankara a închis oleoductul turco-
irakian ºi a pus la dispoziþie trupelor coaliþiei militare internaþionale bazele
NATO aflate pe teritoriul sãu. Cu toate acestea, Turcia nu a supralicitat valoarea
soluþiei pur militare, ci a fãcut tot timpul apel la necesitatea unui demers politic
care sã conducã la instaurarea unei pãci durabile ºi echitabile în regiune. Pentru
Turcia, rãzboiul din Golf a însemnat însã o experienþã extrem de puþin profita-
bilã, antrenând dupã sine consecinþe financiare grave, pierderea unor pieþe si-
gure, situate în imediata proximitate, privarea de anumite surse de materii prime,
compensaþiile ºi gratificaþiile oferite de SUA fiind infime în raport cu prejudi-
ciile economice înregistrate în cele câteva luni care au premers sau au urmat
conflictului.
La începutul anilor ’90 s-a acutizat ºi problema kurdã care a început sã fie

instrumentatã de anumite þãri din zonã ºi din afara regiunii ca un mijloc de pre-
siune împotriva Turciei. Problema kurdã constituie mutatis mutandis o sursã de
fricþiuni ºi instabilitate în Orientul Mijlociu aºa cum problema palestinianã þine
capul de afiº de decenii în Orientul Apropiat.
La sfârºitul anilor ’80 relaþiile Turciei cu Siria ºi Iranul (aflat în rãzboi cu

Irakul) s-au înveninat, fiecare dintre pãrþi lansând acuzaþii la adresa celorlalte,
potrivit cãrora ar fi existat adãpostite pe teritoriile lor centre de pregãtire ºi
locaþii ale unor organizaþii „teroriste“ ostile celeilalte pãrþi.
Iranienii acuzau Turcia de a fi permis unor elemente aflate în opoziþie cu

regimul islamic de la Teheran desfãºurarea de activitãþi sediþioase. De asemenea,
pentru ayatolahii iranieni apartenenþa Turciei la NATO era un casus belli conve-
nabil ºi o îndreptãþire moralã de a divulga lumii islamice pactul fãcut de Ankara
cu Satana. Autoritãþile turce îi suspectau, la rândul lor, pe diplomaþii iranieni de
a se afla la originea unor asasinate politice îndreptate împotriva unor opozanþi
iranieni refugiaþi în Turcia. Turcia reproºa Iranului la mijlocul anilor ’90 alianþa
fãcutã cu Siria contra sa, cooperarea cu Armenia ºi sprijinul acordat PKK (Par-
tidul Comunist al Kurdistanului). Turcia nu s-a sfiit la un moment dat sã declan-
ºeze operaþiuni de represalii contra bazelor PKK din teritoriul irakian (martie
1995), iniþiativã condamnatã de Iran. Acordul de cooperare militarã israelo-turc
semnat la scurtã vreme dupã încercarea de securizare a frontierelor sale cu Irakul
ºi Iranul în regiunea Kurdistan a iritat ºi mai mult Teheranul. În acest context
trebuie vãzutã ºi declaraþia iranianã pe marginea agravãrii tensiunilor la frontiera
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siriano-turcã în sensul cã orice ameninþare contra Siriei va fi consideratã ca o
ameninþare pentru securitatea naþionalã a Republicii Islamice Iran5.
Volatilitatea situaþiei în aceastã zonã în care problema kurdã a reprezentat

dintotdeauna un ghem de contradicþii ºi resentimente mutuale între Ankara ºi
vecinii sãi a obligat autoritãþile turce sã acorde o atenþie deosebitã implicãrii lor
în compensaþie în problematica celorlalte subsisteme regionale.
Tentativele de apropiere de Grecia ºi de statele succesoare ale fostei Iugoslavii,

concomitent cu eforturile de a detensiona situaþia din Mediterana orientalã (fãrã
a abandona poziþiile deþinute din 1974 în Republica turcã a Ciprului de Nord),
au plasat Turcia pe un trend favorabil în perceperea ei ca un furnizor de securitate
în Balcani, în bazinul Mãrii Negre ºi Caucaz–Asia Centralã.
Diplomaþiile greacã ºi turcã au început sã-ºi concerteze acþiunile ºi au

relansat dinamica unei politici externe de bunã vecinãtate, menitã sã atenueze
tensiunile într-un spaþiu convulsiv precum Balcanii.
În 1992 Turcia a lansat iniþiativa creãrii unei zone de cooperare economicã a

Mãrii Negre (BSEC) care viza o mai bunã circulaþie a bunurilor ºi persoanelor
într-un areal extins dincolo de bazinul pontic, o cooperare regionalã în diverse
domenii (transporturi, comunicaþii, energie, agriculturã, mediu înconjurãtor,
înfiinþarea unei bãnci de investiþii6). Iniþiativa a avut menirea sã impulsioneze
schimburile comerciale precum ºi realizarea unor obiective de infrastructurã de
interes comun, coordonarea unor politici cu impact regional, dar ºi crearea
premiselor pentru instaurarea unui climat de încredere ºi securitate în zona Mãrii
Negre ºi ariile limitrofe.
Prãbuºirea comunismului ºi dezagregarea Uniunii Sovietice au determinat

mutaþii fundamentale în întreaga arie ce se întinde din Balcani pânã la poalele
Himalaiei, extrem de semnificative fiind emergenþa Caucazului ºi Asiei Centrale
pe arena internaþionalã, recrudescenþa unor conflicte interetnice ºi dispute
teritoriale între noile entitãþi statale, unele rãmase în spaþiul CSI, altele fãcând
eforturi stãruitoare de a se sustrage dominaþiei ruse, ale cãrei reminiscenþe
persistã în pofida puterii slãbite a forþelor militare ale Kremlinului. Turcia a fost
nevoitã sã ia act de schimbãrile survenite ºi sã-ºi adapteze diplomaþia fãrã
întârziere la restructurãrile geopolitice ºi reaºezarea raporturilor de forþe între
vecinii sãi, între puterile regionale ºi continentale care au început sã-ºi conºtien-
tizeze interesele ºi atuurile7. Apariþia pe harta lumii a cinci republici indepen-
dente în Asia Centralã — Kazahstan, Kîrgîzstan, Uzbekistan, Tadjikistan,
Turkmenistan — a refocalizat atenþia generalã asupra „continuumului“ turanic,
asupra „ariei turce“, întinzându-se din Balcani pânã la graniþa vesticã a Chinei,
locuitã de circa 200 de milioane de turcofoni.
Turcia, care ajunsese într-o poziþie de cvasiizolare atât pe scena interna-

þionalã cât ºi în plan regional la sfârºitul rãzboiului rece ºi ca urmare a inter-
venþiei sale militare în Cipru, a realizat faptul cã în plan diplomatic ºi geopolitic
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i se deschid înainte oportunitãþi nesperate. Marele vecin de la nord, inamicul de
ieri — Uniunea Sovieticã —, lãsa loc unei Rusii diminuate ca potenþial militar,
unei Ucraine dornice sã-ºi joace cartea independenþei ºi un rol regional proemi-
nent în bazinul Mãrii Negre ºi câtorva mici republici caucaziene.
Aria turcofonã a oferit Ankarei ºansa de a-ºi intensifica acþiunile externe pe

multiple planuri — cultural, economic, politico-diplomatic, exemplul sãu exer-
citând asupra republicilor din Asia Centralã o atracþie incontestabilã. ªi aceasta
datoritã progreselor înregistrate de Turcia în plan economic, în implementarea
proiectelor de modernizare în parteneriatele stabilite cu terþe þãri care ar fi
interesat în mod deosebit conducerile politice ale noilor state central-asiatice.
Turcia s-a grãbit sã recunoascã independenþa acestora, sã deschidã ambasade în
capitalele lor, sã primeascã ºi sã facã vizite protocolare la nivel înalt, la începutul
anilor ’90, sã amplifice sprijinul acordat programelor culturale, sistemelor de
comunicaþii (plasarea pe orbitã a satelitului Türksat), construcþiilor de moschei
ºi ºcoli religioase.
Turcia s-a oferit ca model de democraþie, modernitate ºi echilibru între lai-

citate ºi religie pentru noile republici central-asiatice ºi a intermediat bune oficii
pentru acestea ºi þãrile occidentale. Turcia a dobândit în scurt timp poziþii solide
în diferite sectoare economice ale republicilor turcofone, a fãcut investiþii în
construcþii, industria uºoarã, petrochimie, turism, agriculturã, telecomunicaþii,
producþia ºi distribuþia gazului, în minerit, a acordat consultanþã ºi, prin interme-
diul agenþiei turce de cooperare internaþionalã, ºi-a asumat misiunea de a co-
ordona ajutorul public ºi privat pentru dezvoltare în Asia Centralã ºi Transcau-
cazia8.
În condiþiile apariþiei noilor actori — republicile din Asia Centralã — pe

scena internaþionalã, þãri precum Rusia, China, SUA, statele europene, Iranul,
Afganistanul, Pakistanul, India au fost nevoite sã constate cã Turcia este hotãrâtã
sã se implice mult mai decis decât în perioada de dinainte de 1990 într-un spaþiu
cu orizontul geopolitic în miºcare.
Într-o primã fazã, Turcia s-a izbit de pretenþiile iraniene de a bloca activismul

conducerii de la Ankara în zona caspicã ºi în Asia Centralã. Iranul are un ascen-
dent faþã de Turcia dat de contiguitatea geograficã ºi continuitatea unor raporturi
într-o arie relativ închisã, circumscrisã bazinului caspic. Chiar dacã limba turcã
este vorbitã pe malul de est ºi pe cel de vest al Caspicii, cultura persanã a repre-
zentat un fundament inalienabil pentru þãrile Asiei Centrale, care vãd nu mai
puþin în integrismul islamic ºiit un proiect cu tentaþii ºi virtuþi rezonând cu o
tradiþie revoluþionarã moºtenitã din perioada sovieticã.
Turcia a cãutat sã îndiguiascã întãrirea unui fundamentalism islamic în va-

rianta iranianã, supralicitând filonul laic al culturii politice kemaliste. Ea ºi-a se-
lectat noi parteneri între þãrile arabe moderate ºi a sprijinit tentativele aliatului
sãu american de a se insinua în zonã pe plan investiþional ºi militar.
Problema petrolului caspic constituie de asemenea o mizã a rivalitãþii turco-

iraniene. Soluþiile preconizate pentru transportul petrolului caspic cãtre co-
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nexiunile de la Marea Neagrã ºi Mediterana þineau sã favorizeze mai curând
acele trasee care ocolesc Iranul, în special datoritã opoziþiei SUA. O soluþie care
sã lege Azerbaidjanul cu portul rusesc de la Marea Neagrã Novorosiisk ar fi
avantajat mai curând Rusia ºi ar fi rezervat Turciei un rol secundar. Turcia s-a
arãtat refractarã unui astfel de proiect pe care ea îl considerã a avea implicaþii
inacceptabile pentru mediul înconjurãtor ºi propria sa securitate. În plus, oleo-
ductul, trecând prin apropierea Ceceniei, ar fi fost expus unor pericole reale (sa-
botaje, întreruperi ale fluxului livrãrilor de petrol, implicarea unor forþe militare
ºi de protecþie care ar reprezenta ele însele o ameninþare difuzã la adresa secu-
ritãþii sale naþionale).
Un traseu care ar traversa Marea Neagrã pânã la Burgas în Bulgaria pentru a

ajunge ulterior în Grecia, dezavantajos totalmente pentru Turcia, care s-ar vedea
astfel exclusã din acest proiect, nu prezintã ºanse de succes întrucât presupune
costuri exorbitante pe care Uniunea Europeanã nu pare dispusã sã le onoreze.
Un alt traseu care sã treacã prin Gruzia ºi apoi prin Turcia ar fi fost întru totul

pe placul Ankarei în formula în care terminalul de la Ceyhan, port turcesc la
Marea Mediteranã, ar fi prevalat asupra variantei având ca terminal portul gruzin
Supsa de la Marea Neagrã. Soluþia agreatã de Turcia, mai costisitoare, prezintã
avantajul de a evita tranzitul prin Rusia, existând însã ºi riscuri din cauza faptu-
lui cã oleoductul ar strãbate o regiune în care gherilele kurde ar putea comite
atacuri teroriste.
În luna mai 2005, consorþiul petrolier British Petroleum a inaugurat primul

tronson al oleductului ce face conexiunea între Marea Caspicã ºi Marea Medi-
teranã pe ruta Baku-Tbilisi-Ceyhan. Realizarea acestui proiect de anvergurã
transcontinentalã sau mai bine spus intercontinentalã a necesitat eforturi ample
în ultimii zece ani ºi reprezintã o alternativã la transportul petrolului provenind
din bazinul caspic prin oleoductele ruseºti. Raþiunile economice ºi financiare ale
acceptãrii în cele din urmã a acestei variante au fost dublate de raþiuni geografice
nu întru totul mãrturisite, menite sã asigure, pe de o parte, o mai bunã securitate
energeticã beneficiarilor de pe urma proiectului, iar, pe de altã parte, o blocare a
ambiþiilor ºi pretenþiilor Rusiei ºi Iranului de a controla o astfel de rutã. Tranzitul
zilnic scontat prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan se ridicã la circa un milion de
barili de petrol. Chiar dacã britanicii ºi liderii þãrilor din zonã — Azerbaidjan,
Georgia ºi Turcia — s-au aflat în luminile reflectoarelor, americanii sunt cei care
vor trage foloase în plan geopolitic, în condiþiile în care prezenþa lor se face tot
mai puternic simþitã în zonele periferice ale defunctei CSI, la frontierele Fede-
raþiei Ruse. Autoritãþile de la Moscova nu au întârziat sã-ºi manifeste aprehen-
siunile legate de proiectul sus-menþionat, considerând cã „SUA ºi alte puteri oc-
cidentale vor profita de aceste circumstanþe pentru a-ºi consolida prezenþa mili-
tarã în regiune“, potrivit declaraþiei preºedintelui Comitetului Afacerilor Interna-
þionale al Dumei de Stat a Federaþiei Ruse, Konstantin Kosaciov. Atitudinea
Georgiei ºi Azerbaidjanului semnificã mai mult decât o opþiune pentru un grad
de independenþã sporitã faþã de Moscova, anume o provocare adusã securitãþii
economice ºi militare a Rusiei, care se vede confruntatã cu îngustarea spaþiului
sãu de acces la Marea Neagrã, unde cândva ea exercita o hegemonie absolutã.
Rusia a început sã ia serios în calcul posibilitatea unei replieri strategice ºi unei
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relocãri a bazelor sale maritime la Marea Neagrã dinspre Crimeea spre regiunea
Krasnodar, dupã ce noile autoritãþi de la Kiev au anunþat majorarea chiriei pentru
staþionarea flotei ruse în porturile ucrainene. Pentru Rusia se anunþã zile grele,
deci, în bazinul Mãrii Negre, sindromul încercuirii ºi „sufocãrii“ geopolitice
devenind un adevãrat laitmotiv al analizelor specialiºtilor ºi luãrilor de poziþie
ale oficialilor ruºi.
Interesele economice ale Turciei sunt dublate de interese geostrategice. Pe

termen lung drepturile de tranzitare a þiþeiului caspic ar putea compensa cheltuie-
lile uriaºe fãcute pentru realizarea oleoductului având ca terminal portul turcesc
Ceyhan. Turcia s-ar putea elibera de dependenþa faþã de þãrile furnizoare de pe-
trol din Orientul Mijlociu ºi ar deveni realmente o „pasarelã“ între Asia Centralã
ºi Europa. Totodatã, America ar fi obligatã sã-ºi reconsidere atitudinea în raport
cu noua situaþie strategicã, favorabilã Turciei9.
Iranul are propriile sale ambiþii ºi proiecþii strategice care sã facã din rutele

petrolului caspic tot atâtea oportunitãþi politico-diplomatice de naturã sã-i con-
fere statutul, refuzat, de putere regionalã. Teheranul încearcã sã contracareze
manevrele Washingtonului de izolare ºi minimizare a rolului sãu în bazinul Cas-
picii printr-o extrem de activã politicã de dezvoltare a relaþiilor cu vecinii sãi,
prin semnarea de acorduri bilaterale ºi investiþii masive în infrastructura de
transport (rutier, feroviar ºi maritim).
Din aceastã ecuaþie a petrolului caspic, având cel puþin trei necunoscute, nu

poate fi ignoratã, însã, Rusia. Moscova sesizeazã ameninþarea noilor puteri re-
gionale emergente, Turcia ºi Iranul, se teme pentru o destabilizare a flancului ei
sudic în Caucaz, în bazinul Caspicii ºi înAsia Centralã unde SUA îºi face tot mai
mult simþitã prezenþa. Ca atare, Rusia se va simþi obligatã sã-ºi reafirme poziþia
în toate aceste zone vitale pentru perimetrul sãu de securitate.
Este greu de presupus cã autoritãþile de la Moscova vor împinge lucrurile

pânã la o rivalitate pe faþã cu Turcia ºi Iranul (acesta din urmã dependent de li-
vrãrile de arme ºi tehnologie militarã de vârf din Rusia) sau cu Statele Unite, care
consoneazã cu Kremlinul în materie de combatere a terorismului internaþional.
Turcia este în cãutarea unei identitãþi ca actor internaþional ºi la scarã re-

gionalã. Aºa cum declara ministrul turc de externe Ismail Cem, Turcia „nu se
considerã o þarã la periferia exterioarã a Europei. Desigur, noi facem parte din
Europa. Acum noi ne percepem ca o þarã pivot în geografia emergentã a Eu-
rasiei“.10
Aceastã poziþie nu depinde numai de voinþa Ankarei, ci ºi de planurile

strategice ale SUA, NATO ºi Uniunii Europene (la care Turcia vrea sã adere), de
evoluþiile imprevizibile ale situaþiei din Orientul Mijlociu ºi Asia Centralã.
Din aceste considerente, ofensiva diplomaticã a Ankarei în zona Mãrii Negre

nu este decât un exerciþiu de complementaritate în plan economic ºi geostrategic
în mãsurã sã consolideze statutul de putere regionalã al unei Turcii ce nu renunþã
la rolul pe care îl mai are de jucat ºi în alte subsisteme regionale unde prezenþa
ei activã se impune.

70 MIHAI MILCA 8

————————
9 Ibidem, p. 109.
10 Vezi International Herald Tribune, 3 august 1998.


