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Abstract: The Stability and Cooperation Plataform on Caucasus,
launched by the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan at 11th of
August 2008, was promoted in the states of the region under different
names: the Caucasus Allience, the Stability Forum Caucasus, and the
present Stability and Cooperation Platform on Caucasus. The Platform
has as main areas of action: the economic restructuring of the states in the
region, the economic cooperation among these states, the stimulation of
the regional trade and the economic support for the development of the
private sector, the protection of the environment, the efficiency of the current
energetic routes and their development toward the East-West corridor, the
administrative reform and the ensurance of the transparency of the state
institutions, and the alleviation of the refugees’ problems considering also
their reintegration in their countries of origin.
Keywords: Caucasus, Turkey, regional economic policies, Russia and the
USA on Caucasus matters.

Context

Platforma de Stabilitate ºi Cooperare în Caucaz (PSCC) a fost lansatã de pre-
mierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la 11 august 2008. Ea a început sã fie
promovatã în statele din regiune de cãtre premierul turc, împreunã cu preºedin-
tele Abdulah Gul, sub diferite denumiri: Alianþa din Caucaz, Forumul Stabilitãþii
în Caucaz ºi, în final, Platforma de Stabilitate ºi Cooperare în Caucaz. Inclusiv
variabilitatea denumirii este semnificativã pentru caracterul ei insuficient elabo-
rat, fãrã obiective bine definite.
PSCC reprezintã de fapt a doua încercare a Turciei de a realiza o platformã

de cooperare în Caucaz, dupã o iniþiativã similarã în 1999, inspiratã din Pactul
de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei (PSSEE).1
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1 În ianuarie 2000, fostul preºedinte turc, Suleyman Demirel, a vorbit despre lansarea, cu sprijinul fostului

preºedinte georgian, Eduard ªevardnadze, a unui Pact de Cooperare în Caucaz, sub egida OSCE. Demirel a
primit atunci un rãspuns pozitiv de la SUA, Franþa, Germania, Marea Britanie dar ºi Ucraina, Azerbaidjan,
Rusia, Georgia, Armenia ºi UE. Însã, la întâlnirea CSI de la Moscova (ianuarie 2000), rezoluþia în vederea
creãrii Pactului nu a fost adoptatã. Divizarea politicã în regiune, lipsa unui acord asupra unei strategii a
Occidentului pentru Caucaz ºi opoziþia Rusiei faþã de crearea unui grup în interiorul CSI cu implicarea unei
puteri externe au împiedicat avansarea proiectului.



De altfel, Platforma de cooperare iniþiatã de Turcia este lansatã la puþin timp
dupã dezactivarea, în 2008, a PSSEE. Acest fapt poate oferi repere orientative
suplimentare pentru evaluarea intenþiilor Turciei. Între iniþiativa PSSEE ºi noua
iniþiativã PSCC existã o conexiune ºi prin faptul cã cele douã arii învecinate
Mãrii Negre, Balcanii ºi Caucazul de Sud, reprezintã douã pãrþi ale Sud-Estului
Europei, ca regiune de ansamblu din vecinãtatea UE care are nevoie de securi-
tate, stabilitate ºi dezvoltare.

Interesele ºi obiectivele Turciei.
Corelarea cu alte iniþiative

Turcia doreºte prin PSCC sã iniþieze o platformã care sã se concentreze în
primul rând asupra securitãþii, stabilitãþii ºi dezvoltãrii sociale ºi la care sã par-
ticipe þãrile din Caucazul de Sud ºi Rusia. Platforma ar urma sã aibã ca arii prin-
cipale de acþiune: restructurarea economicã în republicile caucaziene, coope-
rarea economicã între acestea, stimularea comerþului regional ºi susþinerea dez-
voltãrii sectorului privat; asigurarea protecþiei mediului; exploatarea eficientã a
traseelor energetice deja existente ºi extinderea acestora pe coridorul Est-Vest;
reforma administrativã ºi asigurarea transparenþei instituþiilor de stat; abordarea
problemelor legate de refugiaþi ºi asigurarea reintegrãrii acestora în societãþile de
origine.
Dupã ce, într-o fazã incipientã, PSCC ar fi trebuit sã includã ºi SUA, pe lângã

cele trei republici sud-caucaziene, Turcia ºi Rusia, ulterior, ca urmare a discu-
þiilor purtate cu liderii de la Moscova, Turcia a optat pentru formatul 3+2, adicã
Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Turcia ºi Rusia. Numai în aceastã formulã, Turcia
a putut primi o relativã susþinere din partea posibililor aliaþi — cu excepþia
Georgiei, care a invocat faptul cã nu poate participa într-o structurã de cooperare
cu o þarã care menþine trupe armate pe teritoriul sãu. Azerbaidjanul însã nu a
invocat raþiuni similare legate de conflictul sãu cu Armenia (posibil ºi datoritã
presiunilor Turciei)2.
Turcia a mizat pe susþinerea mai multor actori internaþionali sau regionali. De

la bun început însã, Ankara nu a conceput ca PSCC sã se desfãºoare fãrã partici-
parea Rusiei, care a agreat propunerea turcã în cursul vizitei premierului Erdo-
gan la Moscova. Tot pentru a atrage Rusia, Turcia vizeazã ºi implicarea OCEMN
în iniþiativã.
Turcia a fost încurajatã ºi de succesul abordãrii europene de cooperare ºi se-

curitate în Balcani, abordare pe careAnkara o doreºte extinsã cãtre Caucaz, unde
are interese directe. Strategia privind PSCC este promovatã de actualul partid de
guvernãmânt, AKP, în ideea de a consacra Turcia ca promotor ºi garant al pãcii
în regiune. Înaintea conflictului din Georgia, guvernul turc a fost criticat pentru
ignorarea relaþiilor cu Asia Centralã ºi Caucaz, pe mãsurã ce îºi extindea intere-
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2 Pãstrarea graniþei închise între Turcia ºi Armenia înseamnã pentru Baku, în principiu, un element de

presiune asupra Erevanului în privinþa conflictului din Nagorno-Karabah. Azerbaidjanul pare a fi înþeles însã
cã presiunea economicã astfel creatã nu va putea fi suportatã de cãtre Armenia, fãcând-o ºi mai dependentã de
Moscova.



sele în Orientul Mijlociu ºi chiar Africa. Deºi criza din Georgia a fost cea care
i-a impus Turciei sã reacþioneze, PSCC reprezintã în sine o oportunitate de avan-
sare a rolului ei de lider regional.
Conflictul ruso-georgian a afectat în mod direct oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan

ºi, implicit, veniturile din domeniul energetic ale Turciei. Ankara este foarte
atentã în ceea ce priveºte dezvoltarea sa economicã ºi nu doreºte ca o crizã poli-
ticã ºi instabilitatea în regiune sã-i afecteze aceste interese. Turcia este puternic
dependentã de partenerii sãi comerciali. Astfel, principalul partener comercial al
Turciei este Rusia, care în ultimii ani a reprezentat destinaþia preferatã a investi-
torilor ºi a exportatorilor turci. Deºi Turcia susþine în mod consistent proiectele
gazoductului Baku-Tbilisi-Erzurum ºi oleoductului Baku-Tbilisi-Ceyhan, douã
treimi din gazul pe care îl utilizeazã rãmâne de provenienþã ruseascã (fapt
datorat ºi dificultãþii majore de a-ºi diversifica sursele de aprovizionare, în spe-
cial cu Iranul, din cauza opoziþiei SUA).
Pe de altã parte, opoziþia politicã din Turcia considerã cã lansarea platformei

este folositã drept un pretext pentru redeschiderea graniþelor cuArmenia. Încã de
la venirea la putere, în 2002, AKP a favorizat ideea de a restabili legãturi nor-
male cu Erevanul, pentru a îmbunãtãþi situaþia economicã în regiunile de est ale
Turciei, Erzurum ºi Kars, puternic afectate de închiderea graniþelor cuArmenia.3
Aceºti factori au fost determinanþi în reluarea de cãtre Turcia a promovãrii

unei iniþiative de cooperare în Caucaz. Turcia se afla oarecum la mijloc între
aliatul sãu tradiþional, SUA, aliatul sãu regional, Georgia, ºi Rusia, de care o leagã
o dependenþã economicã dar ºi, în parte, interesul comun de a evita „internaþio-
nalizarea“ Mãrii Negre în plan securitar. Ankara a abordat prin urmare o politicã
care sã evite „ofensarea“ vreunuia dintre partenerii sãi, în special Rusia.4
Prin implicarea tuturor acestor parteneri într-o platformã multilateralã care sã

vizeze ºi abordarea problemelor din punctele fierbinþi ale regiunii, Turcia evitã
sã fie perceputã ca fiind apropiatã excesiv de un singur actor regional. Aceastã
politicã îi oferã inclusiv oportunitatea (pretextul) pentru a rezolva situaþia rela-
þiilor cu Armenia. În schimbul unui potenþial rol de mediator în conflictul ruso-
georgian, Turcia se aºteaptã ca Moscova sã se foloseascã de influenþa sa asupra
Erevanului într-un mod oarecum similar.5
Platforma se aflã încã într-un stadiu incipient, Turcia intenþionând, aparent,

sã relanseze mai întâi coordonatele unei cooperãri economice regionale. Intenþia
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————————
3 De notat cã oficialii azeri au protestat împotriva acestei idei, deoarece redeschiderea graniþelor Turciei

cu Armenia înaintea rezolvãrii conflictului din Nagorno-Karabah ar afecta bunele relaþii si legãtura religioasã
dintre Turcia ºi Azerbaidjan, dar ar însemna ºi „iertarea“ tacitã a epurãrii etnice întreprinse de cãtre Armenia.
4 Vezi ºi reacþia turcã foarte atenuatã la recunoaºterea de cãtre Rusia a independenþei Abhaziei ºi Osetiei

de Sud.
5 Turcia este interesatã, în paralel cu PSCC, ºi de iniþiativa Casa Caucazianã, care reprezintã un „pact“ de

cooperare între intelectuali ºi organizaþii nonguvernamentale din statele caucaziene, în care Ankara doreºte sã
fie incluse ºi ONG-uri turceºti. Interesul Turciei se extinde chiar mai departe, cãtre crearea unui Club Cau-
cazian, dupã modelul Clubului Balcanic, care sã cuprindã foºti ºefi de state din þãrile regiunii. Turcia doreºte,
de asemenea, sã revitalizeze ºi Planul de Cooperare Eurasiatic, semnat de Turcia ºi F. Rusã în noiembrie 2001,
care se concentreazã asupra cooperãrii economice, culturale ºi educaþionale cu F. Rusã în Eurasia, dar ºi
cu þãrile din Caucazul de Sud. În fine, este binecunoscut obiectivul Ankarei de a investi în reorganizarea
OCEMN.



cu „bãtaie“ strategicã mai lungã ar fi însã ca PSCC sã se adreseze ºi zonelor de
conflict din regiune. În aceastã perspectivã ºi dat fiind contextul convergenþei re-
lative de interese Ankara-Moscova din ultimii ani, platforma ar putea „împu-
ternici“ practic Turcia ºi Rusia sã joace rolul de lideri ºi garanþi ai securitãþii re-
gionale.
Turcia doreºte stabilizare ºi cooperare în Caucaz în vederea întãririi propriu-

lui rol politic ºi economic, a poziþiei sale geostrategice în regiune ºi a statutului
sãu în raport cu UE. Un interes principal al Ankarei este ºi acela de a evita per-
petuarea unei crize ºi a unor stãri conflictuale amplificate în apropierea grani-
þelor sale.
PSCC este, de asemenea, vãzutã de iniþiatori ca un instrument de creºtere a

influenþei strategice turce legate de asigurarea securitãþii coridoarelor energetice.
Poziþia Turciei se cupleazã cu interesul Rusiei de a-ºi reface imaginea în re-

giune ºi de a submina în continuare Georgia prin stimularea apropierii turco-ar-
mene. În plus, prin implicarea în procesul iniþiat de Turcia, Rusia poate oferi o
soluþie Azerbaidjanului pentru rezolvarea conflictului cu Armenia, în schimbul
unei atitudini favorabile la Baku pentru garantarea unui acces rusesc maximal la
resursele lor energetice.
În schimb, dacã Turcia doreºte sã accelereze rezolvarea conflictului din Na-

gorno-Karabah ºi sã-ºi îmbunãtãþeascã relaþiile cu Erevanul, va avea nevoie de
susþinerea UE ºi SUA. Doar aceste puteri vor putea contrabalansa influenþa
Rusiei în Armenia.
În fine, Platforma ar putea oferi Turciei ºi un atu în „lupta“ cu rivalul sãu is-

toric ºi regional, Iranul, cãruia vrea sã-i slãbeascã poziþia în regiune.

Atitudinea ºi interesele Rusiei
ºi ale celorlalþi actori regionali

Elementul cel mai important în ecuaþia vizatã de Turcia pare sã-l reprezinte
cooptarea Federaþiei Ruse – fapt vizibil, indirect, ºi din „neglijarea“ de cãtre
Ankara a solicitãrii opiniilor americane în privinþa noii formule de cooperare.
Rãspunsul pozitiv, mai mult decât principial, al Rusiei la aceastã iniþiativã

poate fi, deocamdatã, unul de naturã tacticã. Este dificil de presupus cã Rusia s-ar
angaja în vreo formulã de cooperare în care sã nu joace rolul activ predominant
sau sã nu aibã pârghii prin care sã-ºi fructifice interesele la maximum. O impli-
care convergentã, activã ºi cu rezultate vizibile a Turciei ºi Rusiei va confirma
dacã cele douã þãri au un obiectiv comun în folosirea structurii nou-create pentru
valorificarea intereselor lor primordiale.
Potrivit MAE rus, Moscova agreeazã iniþiativa Ankarei, considerând cã

aceasta poate constitui un cadru propice de dialog informal privind cooperarea
comercial-economicã, dar ºi pe dosarele sensibile din regiune. Cu toate acestea,
partea rusã apreciazã cã implementarea PSCC este condiþionatã de (1) capacita-
tea/disponibilitatea Georgiei de a se angaja într-un dialog civilizat, (2) participa-
rea Abhaziei ºi Osetiei de Sud ca membri cu drepturi depline, (3) definirea
locului ºi rolului PSCC în raport cu celelalte structuri de cooperare regionalã ºi
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(4) clarificarea poziþiei celorlalþi participanþi la PSCC privind eventualitatea in-
cluderii Iranului în aceastã iniþiativã.6
În ceea ce priveºte Georgia, dincolo de argumentul privind imposibilitatea de

a coopera cu o þarã care menþine trupe pe teritoriul ei (Rusia), din discuþii recente
ale Reprezentantului Special al UE pentru Caucaz, Peter Semneby, cu prim-mi-
nistrul Georgiei, G. Mgalobliºvili, rezultã cã Tbilisi ar putea intenþiona sã parti-
cipe la anumite activitãþi la nivel de lucru care se vor desfãºura în cadrul iniþia-
tivei turce.
În ceea ce priveºte Armenia, prin cooperarea în cadrul PSCC, ea ar putea în-

clina sã renunþe oficial la pretenþiile teritoriale faþã de Turcia ºi sã stopeze cam-
pania internaþionalã privitoare la recunoaºterea genocidului armean. Ca rãspuns,
Turcia ºi-ar putea redeschide graniþele cu Armenia, ar relua relaþiile diplomatice
ºi, totodatã, ºi-ar reconsidera poziþia faþã de rezolvarea conflictului din Nagorno-
Karabah.7
Întâlnirea preºedinþilor S. Sargsyan ºi A. Gul de la Erevan (6 septembrie 2008)

a marcat un moment de referinþã pentru normalizarea relaþiilor bilaterale, având
în vedere cã, în urmã cu un an, atât Erevanul cât ºi Ankara excludeau orice posi-
bilitate de contact (cele douã state nu au relaþii diplomatice, graniþa terestrã fiind
închisã din anul 1993).
Sprijinul Erevanului pentru iniþiativa turcã este justificat prin necesitatea de

a ieºi din poziþia de izolare regionalã, care a produs efecte negative asupra stabi-
litãþii economice a þãrii pe durata conflictului ruso-georgian, ºi de a participa la
marile proiecte regionale de transport, inclusiv în domeniul energetic, care oco-
lesc în prezent Armenia.
Azerbaidjanul nu are obiecþii de fond la iniþiativa turcã, în mãsura în care

aceasta poate genera evoluþii pozitive în reglementarea conflictului din Nagor-
no-Karabah. Preºedintele IlhamAliyev a apreciat, totuºi, în convorbiri cu RSUE,
P. Semneby, cã iniþiativa turcã este lipsitã de substanþã, fiind mai degrabã un
vehicul/pretext de promovare a intereselor Ankarei în regiune.

Poziþia SUA faþã de iniþiativa turcã

Washingtonul considerã cã iniþiativa Turciei a fost insuficient pregãtitã –
chiar ºi cu scuza lansãrii ei în grabã pe fondul crizei georgiene. SUA sunt vizibil
deranjate de faptul cã Turcia, partener strategic ºi membru al NATO, a lansat
iniþiativa fãrã consultarea lor prealabilã. Americanii nu doresc structuri regionale
în zonã care sã ofere posibilitatea Moscovei sã-ºi promoveze noul tip de strategii
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6Azerbaidjanul a propus Teheranului asocierea la PSCC, din dorinþa de a verifica viabilitatea proiectului.

Ambasadorul Iranului la Tbilisi ar fi criticat însã iniþiativa Turciei, pentru cã exclude parteneri regionali rele-
vanþi precum UE ºi Iran. A arãtat cã, în cazul specific al Georgiei, Iranul poate contribui în diverse domenii,
de la alimentarea cu energie la oferirea de expertizã în domeniul drepturilor minoritãþilor. Teheranul ar inten-
þiona sã lanseze propria iniþiativã regionalã, dar deocamdatã nu a elaborat toate detaliile concrete.
7 Este notabil în aceastã privinþã precedentul reprezentat de restabilirea relaþiilor dintre Turcia ºi Siria.

Atunci când Damascul a recunoscut integritatea teritorialã a Turciei ºi nu a mai avut pretenþii asupra provinciei
Hatay, care fusese anexatã Turciei în 1838, relaþiile dintre cele douã þãri s-au ameliorat considerabil, în primul
rând în plan economic.



de securitate pe care au încercat sã le impunã NATO ºi UE prin acþiunea militarã
îndreptatã împotriva Georgiei.
SUA considerã cã numeroasele probleme deschise existente în relaþiile dintre

statele vizate de aceastã structurã regionalã limiteazã ºansele ca Turcia ºi Georgia
sã-ºi promoveze eficient propriile puncte de vedere ºi interese. În plus, rãmâne
neclarã modalitatea de participare la PSCC a Abhaziei ºi Osetiei de Sud, pe care
Rusia cu siguranþã va dori sã le implice într-o structurã regionalã de cooperare.
Ca reacþie la reticenþa SUA, Ankara insistã cã, în prezent, PSCC se aflã într-o

etapã de evaluare ºi cã va continua consultãrile atât cu Washingtonul, cât ºi cu
Moscova. Turcia ia în considerare aspectele critice, dar nu doreºte sã abando-
neze, momentan, proiectul, deºi SUA au semnalat destul de clar cã nu îl sprijinã.

Obstacole ºi perspective pentru materializarea iniþiativei

Dincolo de cadrul geostrategic fluctuant, cel mai mare obstacol pentru o co-
operare regionalã realã în Caucaz îl reprezintã lipsa unor instituþii politice, eco-
nomice ºi sociale consolidate ºi viabile în republicile sud-caucaziene, ca ºi lipsa
resurselor. Persistã probleme acute precum securitatea ºi integritatea teritorialã a
acestor republici, implementarea cu succes a reformelor democratice ºi econo-
mice, întãrirea instituþiilor statului de drept ºi a societãþii civile.
Cu excepþia Ankarei ºi, parþial, a Rusiei, þãrile care ar urma sã fie membre ale

PSCC (Armenia, Azerbaidjan ºi Georgia) au manifestat, pânã în prezent, un
optimism destul de moderat — fapt legat în primul rând de persistenþa conflic-
telor, îngheþate sau prelungite, între Rusia ºi Georgia, Azerbaidjan ºi Armenia,
dar ºi în ariile adiacente.
Pentru a fi funcþionalã, Platforma de Stabilitate ºi Cooperare în Caucaz ar tre-

bui sã vizeze recunoaºterea integritãþii teritoriale a celor trei republici din Cauca-
zul de Sud, demilitarizarea regiunilor conflictuale, precum ºi reþinerea de la
orice pretenþii teritoriale.
O dificultate suplimentarã o reprezintã naþionalismul ºi comportamentele po-

litice imature încã predominante în Caucaz.
Un alt element care va frâna implementarea platformei este acela cã, în pre-

zenþa unei puteri regionale covârºitoare, þãrile mai mici vor cãuta întotdeauna
sprijinul unui actor puternic din exterior. Încã din deceniul trecut, când era o
putere vizibil slãbitã, Rusia s-a opus unui pact de cooperare în Caucaz, de teama
de a nu lãsa o poartã prin care sã-ºi exercite influenþa alte state. La momentul
2008, cu o Rusie în aparentã revenire de forþã, cu atât mai mult aceasta va înclina
sã susþinã un grup astfel alcãtuit încât sã îi „ratifice” avantajele ºi sã sprijine con-
servarea influenþei ei în regiune.
Viabilitatea Platformei de Stabilizare ºi Cooperare în Caucaz este pusã, ast-

fel, din start sub semnul întrebãrii. Turcia nu poate contrabalansa Rusia, chiar
dacã ar dori sã garanteze securitatea statelor mai mici. De altfel, atitudinea am-
bivalentã a Turciei faþã de agresiunea Rusiei în Georgia ºi codependenþa ei geo-
strategicã regionalã faþã de Moscova îi submineazã deja credibilitatea în faþa
Georgiei ºi a Azerbaidjanului.

6 PLATFORMA DE STABILITATE ªI COOPERARE ÎN CAUCAZ 41



Armenia sprijinã ideea creãrii unui cadru de cooperare în Caucaz, dar nu sus-
þine neapãrat modalitãþile concrete avansate deAnkara. În plus, Erevanul doreºte
ºi atragerea Iranului în astfel de iniþiative regionale.
Autoritãþile de la Baku sunt sceptice cu privire la apropierea turco-armeanã,

fiind preocupate de posibilitatea redeschiderii frontierei între Turcia ºi Armenia,
cu efecte negative asupra intereselor strategice ale Azerbaidjanului. Preºedintele
Aliyev a menþionat cã a primit asigurãri din partea omologului sãu turc cã fron-
tiera cu Armenia nu va fi redeschisã înainte de soluþionarea conflictului din Na-
gorno-Karabah, menþionând totodatã cã, în caz contrar, Azerbaidjanul îºi va re-
vizui relaþiile cu Turcia ºi statele europene care sprijinã redeschiderea frontierei
turco-armene, subliniind posibilitatea reorientãrii exporturilor energetice cãtre F.
Rusã. Un alt aspect relevant, de datã mai recentã, este propunerea Ucrainei de a
coautora iniþiativa alãturi de Turcia. Aceastã propunere nu a fost privitã însã cu
deschidere de Ankara, un eventual „tandem“ între cele douã þãri putând intro-
duce în iniþiativã factorul regional „GUAM“ ºi, prin extensie, SUA.
În concluzie, ºansele ca PSCC sã reprezinte o soluþie la problemele bilaterale

ºi multilaterale din Caucaz rãmân limitate. Cooptarea realã a potenþialilor parti-
cipanþi din regiune precum ºi gãsirea unui limbaj comun de negociere nu sunt
previzibile pe termen scurt. Armenia ºi Rusia rãmân avantajate de status quo, în
timp ceAzerbaidjan ºi Georgia se simt în continuare prejudiciate ºi doresc trans-
formãri sensibile în cadrul actual de abordare regionalã, ceea ce va face ca dis-
cuþiile sã fie ºi mai dificile.
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