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Pe fondul îngrijorării crescute a comunității euroatlantice cu privire la 
apropierea Turciei de Rusia, lucrarea de față prezintă o posibilă poziționare a 
Turciei într-o eventuală criză politico-militară provocată de Rusia în regiunea 
Mării Negre. Astfel, considerând un scenariu proiectiv, în care Federația Rusă 
se angajează, din nou, într-un conflict militar prin invadarea Ucrainei, este 
estimată cea mai posibilă poziționare a Turciei. Aceasta rezultă dintr-o analiză 
operațională fundamentată pe un model MACTOR (matrice de alianțe și 
conflicte: tactici, obiective și reco man dări) al profesorului Michel Godet, centrat 
pe influența dintre actori și interesele acestora, adaptat de autorul materialului 
la scenariul de față. Astfel, aplicarea modelului MACTOR, configurat pe premisa 
că Turcia are anumite obiective strategice în contextul creat de scenariul 
agresiunii Ucrainei de către Federația Rusă, estimează că administrația de 
la Ankara se va alinia la poziția NATO în această criză, deoarece are șanse 
maximizate pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Cuvinte-cheie: scenariu, agresiune, regiunea Mării Negre, relația Turcia-
Rusia, matrice.
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INTRODUCERE
Federaţia Rusă și Republica Turcia reprezintă nu numai actori 

importanţi în regiune, ci deţin și cele mai mari flote la Marea Neagră, de 
aceea relaţia dintre acestea este foarte importantă pentru comunitatea 
euroatlantică, aceasta fiind conștientă de faptul că o repoziţionare a 
Turciei alături de Federaţia Rusă poate schimba echilibrul de forţe în 
regiune. De aceea, pe fondul manifestărilor din ultima perioadă ale 
celor două state – pe de o parte, acţiunile recente ale Federaţiei Ruse 
de ocupare a unor teritorii în ţările vecine, Transnistria (Republica 
Moldova) în 1991, Osetia de Sud și Abhazia în 2008 (Georgia), precum 
și Crimeea și Donbas în 2014 (Ucraina), iar pe de altă parte, trecerea 
Turciei printr-o transformare strategică radicală a politicilor sale interne 
și internaţionale în încercarea de a-și relua rolul de putere regională 
în Orientul Mijlociu, transformare care a inclus și o reorientare ceva 
mai estică, printr-o apropiere de Federaţia Rusă, care a stârnit reacţii 
diverse din partea comunităţii de securitate internaţională, în special 
cea occidentală –, se pune problema poziţionării Turciei într-un 
scenariu posibil, în care Rusia va provoca o nouă criză politico-militară 
în regiune, alta decât cea deja existentă în Ucraina.

În vederea realizării scopului lucrării, trebuia identificată criza 
politico-militară cel mai posibil a fi provocată de Rusia în Marea 
Neagră. Astfel, în urma studierii literaturii de specialitate din domeniu, 
printre potenţialele crize politico-militare generate de Rusia în 
Regiunea Mării Negre, vizavi de care Turcia va trebui să se poziţioneze, 
au fost identificate: invadarea Ucrainei de către Rusia, sub pretextul 
unei intervenţii în sprijinul populaţiei de cetăţenie rusă din regiunile 
Ucrainei de Est (posibil, în urma unui eveniment disruptiv, creat 
artificial de forţele ruse prin mijloacele specifice războiului hibrid); 
un accident/incident provocat de o navă militară rusească în Zona 
Economică Exclusivă (ZEE) a României, unde puţuri de gaze offshore 
sunt operate de companii occidentale (posibil, cu provocarea unor 
victime dintre angajaţi ai acestora, cetăţeni occidentali); generarea 
unui conflict militar deschis ruso-turc într-un spaţiu de intervenţie  
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în care cei doi actori statali sunt situaţi pe poziţii opuse și sunt angajaţi 
în război proxy (Siria, Libia, Nagorno-Karabah etc.); un conflict militar 
generat incidental de flota rusă la Marea Neagră, prin interacţiunea cu 
nave ale unui stat membru al NATO.

Dintre aceste scenarii proiective, pe fondul unor factualităţi anterioare, 
respectiv precedentul invadării Ucrainei de către Rusia, creat în 2014 
cu acapararea Crimeii, la care se adaugă luptele ruso-ucrainene 
de pe teritoriul Ucrainei și acumulările repetate de forţe rusești 
înregistrate la graniţa ucraineană (ultima având loc în aprilie 2021), 
cel cu probabilitatea cea mai ridicată de a se materializa, în condiţiile 
geopolitice actuale, îl considerăm a fi invadarea teritoriului de către 
Rusia, probabil sub pretextul construit artificial al angajării trupelor 
rusești pentru protejarea comunităţii ruse din Ucraina. 

ETAPE ALE SCENARIULUI PROIECTIV  
AL INVADĂRII TERITORIULUI UCRAINEI DE CĂTRE RUSIA
Scopul identificării poziţio nării reacţiei Turciei într-o situaţie în care 

securitatea regiunii Mării Negre ar putea fi afectată de acutizarea crizei 
politico-militare generată de Rusia, și nu o previzionare a rezultatelor 
conflictului, ne permite prestabilirea unor elemente ipotetice în 
scenariu (motivaţia apariţiei problemei, tipul problemei etc.) ca fiind 
cursul real al unei acţiuni, precum și raportarea la un număr limitat de 
actori și un singur set de obiective, cel al Turciei.

Scenariul proiectiv al conflictului la Marea Neagră (potenţial 
generat de Rusia) include ca etape de analiză: descrierea mediului 
operaţional, descrierea situaţiei de criză, analiza ameninţării, analiza 
relaţiilor strategice dintre actori, estimarea comportamentului actorilor 
implicaţi în criză (Petrescu, 2019, p. 154).

Etapa 1 – Descrierea mediului operațional
Evenimentele din 2014 în urma cărora Rusia a preluat Crimeea și 

a început războiul civil internaţionalizat în estul Ucrainei au dus la o 
estompare a condiţiilor de pace și la crearea unora de criză și conflict 
în regiune. Mai mult, confruntarea deschisă dintre Rusia și Ucraina 
în Donbass și Crimeea nu numai că a distrus relaţiile dintre Moscova 
și Kiev, dar a schimbat politica în întreaga regiune, dinamizând 
cele patru conflicte teritoriale prelungite existente din Abhazia,  
Nagorno-Karabah, Osetia de Sud și Transnistria.
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Rusia, la momentul de faţă, pare că și-a atins principalul scop politic 
imediat, urmărit prin acţiunile militare din Ucraina, acela de consolidare 
a controlului asupra Crimeei, de unde ea își poate proiecta puterea mai 
adânc în Mediterana, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Indiferent 
care sunt în continuare obiectivele strategice ale Rusiei, cert este că 
activităţile sale sunt, de obicei, direct sau indirect, contrare intereselor 
occidentale (în special ale NATO, UE și SUA). Mai mult, Ucraina rămâne 
în vârful luptei ideologice dintre Rusia și Occident, dar reprezintă 
și un spaţiu de interacţiune mercantilă cu Turcia (Ciurtin, 2017).  
Turcia, cu o economie în declin, conștientizează că normalizarea 
relaţiilor cu aliaţii occidentali și creșterea acreditării pro-occidentale 
a Turciei sunt singurele modalităţi de a crea o perspectivă economică 
pozitivă și de a dilua izolarea internaţională a Turciei. O dovadă a 
acestei conștientizări este reacţia președintelui turc Tayyip Erdogan 
de a promite sprijin președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskiy la o 
eventuală escaladare cu Rusia (Polityuk, Gumrukcu, 2021). De altfel, 
Turcia nu recunoaște nici anexarea Crimeei de către Rusia. În ceea ce 
privește Ucraina, în 2020, aceasta prezenta ca având parteneri strategici 
de prim rang SUA, Marea Britanie, Canada, Germania și Franţa, dar 
este amintită și Turcia, printre alte state, ca partenere. 

Etapa 2 – Descrierea situației de criză
După 2014, Ucraina a acordat o prioritate mai mare securizării 

integrităţii teritoriale și prosperităţii sale prin încercarea de obţinere 
a integrării în Organizaţia Tratatului Atlanticul de Nord și în Uniunea 
Europeană. De altfel, statutul oficial al Ucrainei, de ţară care aspiră 
la aceste două organizaţii, a fost consacrat în Constituţia Ucrainei din 
2018 și în strategia sa de securitate naţională din 2020 (Constituţia 
Ucrainei, 2019, Art. 85, 5), iar ulterior, în martie 2021, în Strategia sa 
militară se arăta că politica de apărare a Ucrainei este concepută pentru 
a conduce la aderarea la NATO (Zaniewicz, 2021). În acest context, 
Rusia devine din ce în ce mai incisivă, deoarece aderarea Ucrainei la 
NATO i-ar slăbi puterea în plan regional. Pe acest fond, în aprilie 2021, 
la acumularea fără precedent de forţe rusești înregistrată la graniţa 
ucraineană, comunitatea occidentală bănuia o escaladare majoră în 
războiul ruso-ucrainean (Zagorodnyuk, 2021). Deși aceasta s-a arătat 
a fi doar o demonstraţie de forţă prin care președintele Putin dorea să 
atingă mai multe scopuri (intimidarea oricărui stat candidat la NATO 
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din spaţiul ex-URSS, în special Ucraina, să înainteze în demersurile  
de a deveni membru; reamintirea NATO că nu ar fi oportun să primească 
statele ex-sovietice ca membri ai săi în contextul în care urma  
Summitul NATO din iunie 2021, la care Ucraina ar fi putut fi invitată 
în această direcţie; reiterarea forţei militare ruse în plan regional 
și internaţional; reîntărirea viziunii antioccidentale promovate în 
interiorul și exteriorul ţării sale), această probabilitatea nu trebuie 
neglijată. 

Etapa 3 – Analiza amenințării
Având în vedere că numai statele care nu sunt implicate în dispute 

teritoriale cu alte state au voie să adere la NATO, Rusia poate împiedica 
de facto aderarea Ucrainei doar prin menţinerea ţării în conflict.  
Totuși, precedentul invaziei a existat și, odată ce teritoriul unui stat 
naţional suveran a fost deja încălcat de Rusia fără că aceasta să fie 
oprită, ci doar „certată” de către comunitatea internaţională cu 
declaraţii politice și sancţiuni economice și politice, o altă încercare 
similară rămâne posibilă. Cu atât mai mult există această posibilitate, cu 
cât o ipotetică invazie rusească în Ucraina ar putea găsi cu ușurinţă un 
pretext, precum cel al intervenţiei în sprijinul cetăţenilor cu documente 
de identitate rusești din autoproclamatele „republici populare” din 
Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei sau din Odessa (Joja, 2020). 
Așadar, ameninţarea este reprezentată de afectarea securităţii și a 
ordinii de drept internaţionale prin invadarea Ucrainei de către Rusia.

Etapa 4 – Analiza relațiilor strategice dintre actori
Premisa logică de lucru a etapei este că Turcia va înclina în favoarea 

unei decizii de implicare/neimplicare ca reacţie la invadarea Ucrainei 
de către Rusia în funcţie de cel puţin două coordonate: menținerea 
nealterată a obiectivelor sale strategice în regiune legate de relaţionarea 
individuală cu Rusia și Ucraina și reacția altor actori cu care întreține 
relații de dependență (sau influență) (de exemplu, influenţa NATO, prin 
calitatea sa de stat membru în această organizaţie, sau a SUA, prin 
parteneriatul strategic turco-american, dar și a Rusiei, prin dependenţa 
Turciei faţă de resursele energetice ale acesteia). De aceea, în scopul 
realizării analizei relaţiei dintre actori, vom folosi un model reconfigurat 
al MACTOR (Matricea alianţelor și conflictelor: tactici, obiective și 
reco man dări) (Godet, 1994, p. 105), care se bazează pe influenţa 
dintre actori, încercând să dea o viziune globală asupra importanţei 
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și rezultatului posibil al diferitelor probleme, ca și asupra strategiilor 
așteptate ale actorilor, a relaţiilor de putere și a alianţelor potenţiale 
într-un conflict. Acest model iniţial folosește trei intrări principale, 
colectate în trei matrice, respectiv1: poziționarea actorilor față de 
problemă, stocată în matricea de poziție; importanța problemei pentru 
actori, stocată în matricea de evidență (această matrice fuzionează cu 
matricea de poziție, creând o matrice ce reprezintă produsul celulelor 
corespunzătoare matricelor de evidență și poziție); influența actorilor 
unul asupra celuilalt, stocate în matricea de influență. 

În scenariul elaborat în lucrarea de faţă, varianta îmbunătăţită 
și explicată a MACTOR, expusă de Dan-Lucian Petrescu în cartea sa 
„Realizarea scenariilor militare între știință și artă” (Petrescu, 2019, 
pp. 73-86), este prelucrată într-o alta, care să servească mai potrivit 
identificării unor estimări ale reacţiei Turciei la o posibilă invadare a 
Ucrainei de către forţele armate ruse, astfel încât să nu îi fie afectate 
(sau să îi fie cel mai puţin afectate) obiectivele stabilite în legătură cu 
actorii direct poziţionaţi în conflict. De aceea, vom include ca variabile 
următoarele elemente: actorii pe care îi considerăm relevanţi pentru 
problematica poziţionării Turciei în relaţie cu criza generată de Rusia 
în spaţiul Mării Negre: Rusia (A1), Ucraina (A2), Turcia (A3), NATO (A4), 
SUA (A5) și România (A6); obiectivele Turciei (OA3), identificate în urma 
unei analize descriptive (realizată în conţinutul studiului Turcia – 
evoluția situației politice și de securitate și implicațiile la nivel regional, 
ce urmează a fi publicat sub egida Editurii Universităţii Naţionale de 
Apărare „Carol I” din București), ca fiind prioritare în relaţie cu problema 
la care ne raportăm, respectiv: de-escaladarea conflictului (O1); 
menţinerea relaţiei bune turco-ucrainene (O2); menţinerea integrităţii 
teritoriale a Ucrainei (O3); menţinerea relaţiei echilibrate ruso-turce 
(O4); integrarea Ucrainei în NATO (O5); menţinerea conţinutului curent 
al Convenţiei de la Montreaux, din 1936 (O6); nivelul de importanță 
acordat promovării obiectivelor Turciei de către statele interesate în 
evoluţia regiunii; influența (relaţiile de putere) între actori.

1 Poziționarea este tratată ca opinia fiecărui actor cu privire la problemă, determinând dacă este 
de acord (valoarea +1), împotrivă (-1) sau este neutru (0) pentru o anumită problemă. Evidența 
reprezintă cât de important este fiecare obiectiv pentru fiecare actor, aceasta fiind evaluată pe 
o scara variind de la 0 (neimportant) la +4 (extrem de important). Influența reprezintă puterea 
pe care o are actorul influent asupra actorului influenţat, măsurată pe o scară cuprinsă între  
0 și, respectiv, 4, adică fără influenţă până la influenţă foarte mare.
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Ca pași de lucru, dezvoltaţi din modelul MACTOR și adaptaţi pentru 
tipul specific al analizei concentrat pe cel mai probabil curs de acţiune  
în criză a unui singur actor, fundamentat de probabilităţile de îndeplinire 
a obiectivelor sale, vom realiza: a) identificarea convergenţelor 
și divergenţelor dintre actori pentru fiecare obiectiv strategic;  
b) poziţionarea fiecărui actor faţă de obiectivele strategice ale Turciei 
la declanșarea crizei politico-militare la Marea Neagră; c) analizarea 
convergenţelor/divergenţelor dintre actori pe baza obiectivelor 
stabilite; d) evidenţierea importanţei obiectivelor pentru fiecare dintre 
actori, realizând, astfel, o matrice de prioritizare a acestora (MP); 
e) stabilirea intensităţii cu care fiecare actor urmărește atingerea 
obiectivelor stabilite; f) identificarea convergenţelor și divergenţelor 
dintre actori pentru obiectivele prioritizate; g) realizarea variabilei 
influenţei directe dintre actorii implicaţi; h) ponderarea obiectivelor 
prioritizate cu ierarhia influenţei directe; i) identificarea convergenţelor 
și divergenţelor considerând toate cele trei aspecte: susţinerea/
respingerea obiectivelor; intensitatea importanţei obiectivelor pentru 
fiecare actor; influenţa dintre actori.

a) Pentru identificarea convergențelor și divergențelor dintre actori 
pe obiective, vom utiliza diagramele de convergenţă/divergenţă dintre 
actori. Rezultatul este exprimat în reprezentări grafice ale poziţiilor 
celor șase actori în raport cu fiecare dintre cele șase obiective2, 
rezultând șase diagrame de lucru corespunzătoare. Un model al unei 
astfel de diagrame este prezentat în figura nr. 1.

Figura nr. 1: Diagrama 1 de convergență/divergență dintre actori și obiectivul 1(O1)
3

2 Stabilirea poziţiei fiecărui actor faţă de obiectivele strategice este fundamentată pe analiza 
exploratorie a relaţiilor politice, diplomatice și militare ale Turciei cu actorii estici și vestici cu 
interese la Marea Neagră, în contextul crizei politico-militare deja existente, generată de Rusia 
în Ucraina, ce persistă din 2014.

3 Actorul care ne interesează cel mai mult A3 – Turcia este evidenţiat în toată analiza.  
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Din diagrama 1, rezultă că, în ceea ce privește O1, cinci actori 
sunt poziţionaţi în favoarea de-escaladării conflictului4, unul singur 
constituind excepţia – statul agresor – Rusia. Așadar, există o 
convergenţă ridicată către soluţionarea conflictului. Motivaţia acestei 
convergenţe ridicate a actorilor amintiţi este dorinţa de securizare a 
regiunii Mării Negre, de menţinere a integrităţii teritoriale a Ucrainei 
în postura sa de stat agresat, de eliminare a potenţialelor ameninţări 
la adresa Turciei și României, ca state învecinate cu un stat în conflict, 
dar și de continuare a politicii NATO (securizarea frontierei sale de 
est) și a SUA (interese politice și economice recunoscute în regiunea  
Mării Negre). Iar ca orientare generală, diagramele de convergenţă 
dintre actori arată că, în cazul materializării unui astfel de scenariu, o 
posibilă alianţă se va încheia între actorii A2, A3, A4,A5, A6, împotriva 
actorului A1.

b) Poziționarea fiecărui actor față de obiectivele Turciei presupune 
corelarea actorilor cu obiectivele, respectiv prin indicii -1, 0, +1 vom 
arată pentru fiecare dintre actori dacă aceștia nu agreează, sunt 
indiferenţi sau agreează respectivul obiectiv, așa cum rezultă din 
literatura de specialitate. Cuantificarea datelor este realizată sub formă 
tabelară, ca rezultantă a diagramelor create în pasul anterior, căreia îi 
asociem matricea actori-obiective (MAO) (figura nr. 2).

Din tabel se poate determina configuraţia generală a relaţiilor dintre 
actori și obiectivele stabilite, exprimată în valorile ƩA+ (convergenţa 
actorilor pentru fiecare obiectiv) și ƩA- (divergenţa actorilor pentru 
fiecare obiectiv), care arată probabilitatea existentă pentru fiecare 
dintre obiective de a fi susţinut de către actorii implicaţi. Așadar, 
pentru O1, O2, O3 și O5, există o susţinere majoritară, așadar șanse 
ridicate de a fi materializate, iar pentru O4 și O6, șansele sunt egale atât 
spre realizarea, cât și spre nerealizarea acestora.

4 Analiza a fost realizată în funcţie de viziunea personală și expertiza profesională a autorului 
asupra actorilor și evenimentelor la momentul iulie 2021, astfel încât indicii pot transgresa în 
timp, sau, la efectuarea unui alt gen de explorare, pot fi interpretaţi diferit. De exemplu, dacă 
ar fi să luăm în discuţie faptul că Turcia a beneficiat din închiderea coridoarelor energetice 
prin Ucraina, devenind ea însăși principalul hub de transport, am putea deduce că Turcia s-ar 
putea poziţiona pentru menţinerea conflictului între Ucraina și Rusia, dar, politic, este obligată 
să afirme o poziţionare în favoarea de-escaladării conflictului, poate și din teama de a nu se 
stârni un conflict la scară largă, prin intervenţia NATO împotriva Rusiei, în regiunea în care este 
și ea prezentă, ceea ce ar genera efecte negative tuturor statelor din regiune, în special celor 
riverane Mării Negre.
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Figura nr. 2: Relația dintre actori și obiective

c) Analizarea convergențelor/divergențelor dintre actori pe 
baza obiectivelor. Godet consideră că „relația dintre doi actori este 
cuantificată prin diferența între valorile (în modul  matematic, n.a.) 
numărului de convergențe și ale numărului de divergențe care apar 
între ei, raportat la obiectivele supuse analizei” (Ib., pp. 73-86), pentru 
identificarea acestora propunând ca modalitate de calcul un produs 
între matricea actori-obiective (MAO) și, transpusa acesteia,  matricea 
obiective-actori (MOA), rezultând o matrice de forma actori x actori 
(MAA) (figura nr. 3).

Figura nr. 3: Matricea produs actori x actori (MAA)5

Dacă luăm în considerare susţinerea/opoziţia/neutralitatea 
actorilor faţă de obiectivele Turciei, matricele de convergenţă și de 
divergenţă deduse din MAA arată după cum urmează (figurile nr. 4  
și 5):

Astfel, pe de o parte, M1CA se obţine prin menţinerea elementelor 
din matricea produs, care au o valoare pozitivă, celelalte fiind 
anulate, elementele acesteia reprezentând numărul de obiective faţă 
de care o pereche de actori (linia și coloana la a căror intersecţie se 
află elementul) au o relaţie rezultantă de convergenţă (ambii fiind în 
favoarea sau se opun în majoritatea obiectivelor) (Ib., p. 77). Pe de altă 
parte, M1DA se obţine prin menţinerea numai a elementelor matriceale 

5 Calculele sunt realizate cu programul de calcul al matricelor, accesat la https://matrixcalc.org. 
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ale MAA care au o valoare negativă, elementele matricei divergenţelor 
reprezentând numărul de obiective faţă de care o pereche de actori au 
o relaţie rezultantă de divergenţă (unul se situează în favoarea, iar altul 
se opune majorităţii obiectivelor).

Din vizualizarea celor două matrice este evident că Rusia (urmărită 
în linia și coloana 1, fiind primul actor din grilă) are convergenţă 0 
pentru toate obiectivele cu ceilalţi actori și divergenţă ridicată cu 
aceștia (pe patru obiective cu Ucraina și România, pe două cu Turcia, 
divergenţă maximă cu SUA și NATO pe toate obiectivele). 

d) Evidențierea importanței obiectivelor Turciei pentru fiecare dintre 
actori, printr-o prioritizare empirică a acestora. Aceasta se va realiza 
printr-o ierarhizare a obiectivelor pe baza unor indici care oscilează pe 
o scară de la 0 la +4 (neimportant, puţin important, important, foarte 
important). Clarificăm că indicii acestui indicator cuantifică importanţa 
acordată de fiecare dintre actori fiecărui obiectiv al Turciei, respectiv 
cât se dorește realizarea sau nerealizarea sa. Prezentarea datelor va fi 
realizată sub formă tabelară, stabilind ierarhia importanţei obiectivelor 
pentru fiecare dintre actorii implicaţi, căreia îi va fi asociată o matrice 
de prioritizare (MP) (figura nr. 6).

Figura nr. 6: Prioritizarea obiectivelor pentru fiecare actor

Din tabelul prezentat, constatăm că Turcia are stabilite: trei obiective 
de prioritate primară (O3, O4 și O6); O1 de prioritate secundară; O2 de 
prioritate terţiară și O5 de prioritate cuaternară. Așadar, statul turc  
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cel mai mult ţine la menţinerea integrităţii teritoriale a Ucrainei, a 
relaţiei bune cu Rusia și a conţinutului Convenţiei de la Montreux.

d) Stabilirea intensității cu care fiecare actor urmărește atingerea 
obiectivelor stabilite realizată prin ponderarea MAO cu rezultatul MP, 
rezultând MPO (matricea de ponderare a obiectivelor). Prezentarea 
datelor va fi realizată sub formă tabelară, stabilind ierarhia importanţei 
obiectivelor pentru fiecare dintre actorii implicaţi (figura nr. 7).

Figura nr. 7: Relația dintre actori și obiectivele prioritizate

e) Identificarea convergențelor și divergențelor dintre actori 
pentru obiectivele prioritizate, rezultând matricele de convergenţă/
divergenţă (M2CA/M2DA) prin prisma intensităţii cu care fiecare dintre 
actori urmărește atingerea/neatingerea obiectivelor Turciei. Pentru 
realizarea acestui pas, datelor din MPO li se aplică suma mediilor 
aritmetice dintre valorile absolute ale intensităţii poziţiilor actorilor 
(consideraţi în pereche) raportate la obiective (Ib., p. 79). Având în 
vedere că, pentru O4, Ucraina prezintă o poziţionare neutră, aceasta 
va fi exclusă din calcul. De exemplu, M2CA13  șiM2CA13, care reprezintă 
relaţiile de convergenţă și divergenţă dintre Rusia și Turcia, se vor 
calcula:

Așadar, nivelul de divergenţă dintre cele două state este mai ridicat 
decât nivelul de convergenţă pentru obiectivele propuse.

Dacă luăm în considerare nivelul de susţinere/opoziţie al actorilor 
faţă de obiectivele Turciei, matricele de convergenţă și de divergenţă 
deduse din M2AA arată după cum urmează (figurile nr. 8 și 9):
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Vizualizând matricele rezultante, constatăm că Turcia (urmărită 
în linia și coloana trei, fiind al treilea actor inclus în grila de calcul) 
are cel mai ridicat nivel de convergenţă cu Ucraina (14), următoarele 
valori ale convergenţelor fiind: cu România (13), NATO (11,5), SUA 
(10,5), cea mai mică valoare înregistrându-se cu Rusia (7,5). Nivelul 
cel mai ridicat de divergenţă îl are cu Rusia (11), dar și niveluri mai 
coborâte de divergenţă cu SUA (8), NATO (7,5), România (4), cu Ucraina 
neînregistrând divergenţe.

f) Realizarea variabilei influenței directe dintre actorii implicaţi se 
exprimă sub formă de tabel și în matricea influenţei directe (MID)6, 
pentru a identifica relaţiile de putere dintre actori pe baza nivelului 
total de dependenţă (Ʃd) sau influenţă (Ʃi) pentru fiecare actor. 

Tabelul influenţelor directe7 prezintă, pe linii și pe coloane, actorii 
din cadrul analizei și are ca elemente valori situate în intervalul [0,4], 
care corespund intensităţii influenţei dintre un actor și altul, nivelurile 
de cuantificare fiind: inexistentă, mică, medie, mare și foarte mare 
(figura nr. 10). 

Din tabelul TID, din figura de mai sus, rezultă că Turcia are un nivel 
egal de dependenţă și de influenţă (10) raportat la actorii introduși în 
analiză. Cel mai dependent actor este Ucraina (12), iar cel mai influent, 
NATO (18). Tot din același tabel rezultă factorii sintetici care cuantifică 
valoarea influenţei și a dependenţei generale pe care fiecare dintre actori 
o are faţă de toţi ceilalţi actori. Aceștia sunt factorii influenței generale 
(Mi) și factorii dependenței generale (Di),care se obţin prin însumarea 
valorilor dispuse pe liniile și, respectiv, pe coloanele MID, cu excepţia 
celor aflate la intersecţia liniilor cu coloanele aparţinând aceluiași actor.

6 Considerăm că Turcia și Rusia influenţează NATO ca urmare a manifestărilor hegemonice 
actuale, în aceeași categorie situându-se și SUA, putere globală majoră, membră a Alianţei. 
SUA influenţează, din postura de superputere, toate celelalte state, mai mici, din analiză. 

7 Vom limita analiza la acest aspect, focalizându-ne pe relaţiile directe (neconsiderându-le și pe 
cele indirecte) dintre actori care, deși importante în analiza integrală a unui scenariu proiectiv, 
în situaţia de faţă nu sunt neapărat relevante.

Figura nr. 8: Matricea convergenţelor  
dintre actori pe baza obiectivelor prioritizate

Figura nr. 9: Matricea divergenţelor  
dintre actori pe baza obiectivelor prioritizate
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Figura nr. 10: Influența directă dintre actori (relații de putere)

g) Configurarea finală a relațiilor de convergență/divergență dintre 
actori, ţinându-se cont de ambele criterii: priorităţile fiecărui actor 
privind obiectivele și balanţa de putere existentă în contextul crizei 
apărute. 

Pentru a determina rezultatul aplicării criteriului privind ierarhizarea 
obiectivelor în funcție de prioritățile fiecărui actor și a celui referitor 
la relațiile de putere dintre actori, prin ponderarea influenţei generale 
relative (Mi/ƩMi) a unui actor cu inversa funcţiei de dependenţă  
(Mi/(Mi+Di)), se obţine coeficientul influenţei generale (ri): 

 (Petrescu, 2017, p. 158).

Rezultatele calculelor aferente obţinerii coeficientului ri pentru 
fiecare actor sunt incluse în tabelul de mai jos (figura nr. 11).

Figura nr. 11: Coeficienții de influență generală (ri) ai fiecărui stat

Din coeficienţii influenţei generale ai fiecărui actor, observăm că, 
în situaţia statu-qoului actual, Rusia și SUA au același nivel de putere 
în a influenţa obiectivele Turciei în contextul crizei în desfășurare. Dar, 
diferenţa o face NATO, cu cel mai ridicat coeficient de influenţă (0,25), 
ce înclină balanţa spre susţinerea punctului de vedere occidental în 
vederea atingerii scopului Turciei de promovare a obiectivelor sale.

Pasul următor îl reprezintă calculul coeficienților de influență 
specifică ri*, care se obţin din următoarea formulă (figura nr. 12):

 , unde n este egal cu numărul de actori din sistem.
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Variabila
Relația A1 A2 A3 A4 A5 A6

Coeficientul ri* 1,26 0 0,87 2,42 1,26 0,19

Figura nr. 12: Coeficienții de influență specifică (ri*) ai fiecărui stat

Se observă că ierarhia actorilor din punct de vedere al coeficienţilor 
de putere este aceeași cu cea stabilită în cadrul balanţei de putere, pe 
criteriul factorilor influenței generale (Mi), adică A4, A5, A1, A3, A6, A2, de 
la cel mai influent (A4) la cel mai puţin influent (A2).

Apoi, pentru obţinerea M3AO, se ponderează fiecare linie a matricei 
MPO (care conţine informaţii privind relaţiile dintre actori și obiective, 
pe priorităţi) cu coeficientul de influenţă specifică ri* al fiecărui actor 
(figura nr. 13): 

Figura nr. 13: Matricea ponderării obiectivelor prioritizate  
cu ierarhia influenței directe (M3AO)

h) Identificarea convergențelor și divergențelor, considerând toți 
cei trei indicatori (susținerea/respingerea obiectivelor, intensitatea 
importan ței obiectivelor pentru fiecare actor, influența dintre actori), 
pentru a stabili care dintre obiectivele strategice ale Turciei sunt cel 
mai posibil a fi susţinute de majoritatea actorilor.

Urmând procedura aplicată matricei MPO, din matricea M3AO 
vor rezulta matricele pătratice M3CA (matricea convergenţelor dintre 
actori, ponderată cu prioritatea obiectivelor și cu ierarhia influenţelor) 
și M3DA (matricea divergenţelor dintre actori, ponderată cu prioritatea 
obiectivelor și cu ierarhia influenţelor). 

Matricele de convergenţă și de divergenţă (ale actorilor ierarhizaţi) 
aferente celor șase obiective prioritizate ale Turciei, deduse din M3AO, 
arată după cum urmează (figurile nr. 14 și 15):

Indicatorii obţinuţi pe fondul analizei operaţionale realizate arată 
că, pentru obiectivele formulate de Turcia, cea mai ridicată convergenţă 
între actori – pe baza ierarhizării obiectivelor și a relaţiilor de influenţă 
(20,08) dintre actori – o reprezintă cea dintre Turcia (A3) și NATO (A4), 
iar cea mai mare divergenţă – baza obiectivelor prioritizate și a relaţiilor 
de putere dintre aceștia – există între Rusia și NATO (36,17). 
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Așadar, aceste obiective ale Turciei în regiune, în contextul crizei 
provocate de Rusia, vor fi susţinute cel mai mult de NATO și cel mai puţin 
de Rusia. Adăugând la acestea datele care arată că NATO are cea mai 
mare influenţă asupra realizării obiectivelor Turciei, cea mai probabilă 
estimare este că Turcia va urma politica Alianţei la poziţionarea faţă de 
conflictul ruso-ucrainean și, posibil, în orice criză generată de Federaţia 
Rusă, când, prin respectiva poziţionare, își maximizează șansele de 
realizare a obiectivelor sale, indiferent de pârghiile de influenţă folosite 
de actorii regionali.

ADDENDUM LA ANALIZA OPERAȚIONALĂ  
PENTRU JUSTIFICAREA ESTIMĂRII CELEI MAI PROBABILE 
POZIȚIONĂRI A TURCIEI 
Din analiza operaţională realizată, am dedus deja că poziţionarea 

optimă pentru Turcia este aceea de a urma politica și reacţiile NATO 
dacă dorește să își menţină dezvoltarea obiectivelor care au fost 
descrise în scenariul proiectiv. Totuși, pentru o estimare cât mai exactă 
a poziţionării Turciei vizavi de Rusia în conflictul ruso-ucrainean, 
realizăm o analiză empirică mai detaliată pentru fiecare obiectiv 
(primar, secundar, terţiar și cuaternar), deoarece există posibilitatea 
ca un cumul de convergenţe și divergenţe să ducă la neatingerea unui 
obiectiv de prioritate primară, ceea ce ar putea genera modificarea 
ipostazei Turciei în conflictul ruso-ucrainean. 

Turcia are stabilite8: – obiective de prioritate primară: O3 – menţinerea 
integrităţii teritoriale a Ucrainei, din postura în care acţiunile secesioniste 
din imediata sa vecinătate îi pot afecta propria integritate teritorială, 

8 Nivelurile de prioritate pentru actori sunt identificate pe baza Tabelului prioritizării obiectivelor 
pentru actori (MP), prin transpunerea acestora din 0-4 (neimportant, cel mai puţin important, 
puţin important, important, cel mai important) într-o ierarhizare IV-I (obiectiv cuaternar, 
obiectiv terţiar, obiectiv secundar, obiectiv primar).

Figura nr. 14: Matricea convergenţelor dintre actori  
pe baza obiectivelor prioritizate și a relațiilor de putere 

(M3CA)

Figura nr. 15: Matricea divergenţelor dintre actori  
pe baza obiectivelor prioritizate și a relațiilor de putere 

(M3DA)
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având în vedere iminenţa problemei kurde în Turcia; O4 – menţinerea 
relaţiilor echili brate ruso-turce, de vreme ce Turcia depinde energetic 
major de resursele rusești; O6 – menţinerea conţinutului curent al 
Convenţiei de la Montreux, din 1936, ceea ce îi oferă controlul asupra 
strâmtorilor dintre Marea Neagră și Marea Mediterană, pentru Turcia 
documentul internaţional reprezentând o pârghie diplomatică prin 
care își gestionează relaţiile cu Rusia și cu statele neriverane cu interese 
regionale în Regiunea Extinsă a Mării Negre; – obiectiv de prioritate 
secundară: O1 – de-escaladarea conflictului. Ucraina este vecină directă 
la frontiera sa maritimă, ceea ce face ca activităţile sale în regiune să fie 
afectate, nu numai cele economice, ci și cele politice. Turcia este deja 
înconjurată de statele problematice – Armenia și Azerbaidjan – ce își 
dispută Nagorno-Karabah la nord-est; Iranul cu politica sa hegemonică 
la est; Siria și Irakul aflate în războaie civile la sud, încă unul în imediata 
sa apropiere îi va complica existenţa; – obiectiv de prioritate terțiară: 
O2 – menţinerea relaţiei bune turco-ucrainene; – obiectiv de prioritate 
cuaternară: O5 – integrarea Ucrainei în NATO pentru contrabalansarea 
Rusiei în regiune. 

Pe scurt, din analiza operaţională, rezulta că Rusia nu agreează 
patru dintre cele șase obiective strategice turcești (deși agreează două 
dintre cele trei obiective considerate primare de către Turcia, care 
folosesc, de fapt, scopurilor sale politice9), comparativ cu ceilalţi actori: 
NATO și SUA (câte două obiective neagreate), România (un obiectiv 
neagreat), Ucraina deţinând o poziţie neutră faţă de aceste obiective, 
fiind mult prea preocupată de conflictul desfășurat pe teritoriul său 
(deși, pe timp de pace, opţiunile sale referitor la acestea pot diferi). 

Dat fiind că NATO și Rusia au reieșit din datele scenariului ca 
fiind actorii cu cel mai mare potenţial de influenţă asupra realizării/
nerealizării acestor obiective, dar și cel mai mare antagonism referitor 
la acestea, iar ceilalţi actori implicaţi (Ucraina, SUA și România) au 
poziţii similare faţă de obiectivele Turciei, în cele ce urmează, ne vom 
focaliza analiza asupra opiniilor antitetice NATO-Rusia în relaţie cu 
aceste obiective. Așadar, sintetizând informaţiile reieșite din analizele 
matriceale se deduc datele din următorul tabel (figura nr. 16).

9 Relaţionarea apropiată cu Turcia stârnește nemulţumirea occidentalilor și contribuie la 
dezbinarea NATO, iar menţinerea conţinutului Convenţiei de la Montreux nu permite statelor 
membre ale NATO, precum SUA sau Franţa, să aducă forţe militare majore în Marea Neagră.
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Obiective Nivel  
de prioritate 
pentru Turcia

Nivel  
de prioritate 
pentru NATO

Nivel  
de prioritate 
pentru Rusia

Poziționarea  
față de obiectiv10

NATO Rusia
O1 II I III pro contra
O2 III II III pro contra
O3 I I I pro contra
O4 I II II contra pro
O5 IV III I pro contra
O6 I I I contra pro

Figura nr. 16: Sinteza prioritizării obiectivelor Turciei și poziționarea Rusiei și a NATO  
față de acestea

Se evidenţiază, astfel, că, dintre cele șase obiective susţinute de 
Turcia, pe de o parte, NATO agreează patru, din care: un obiectiv de 
prioritate primară (O3 – menţinerea integrităţii teritoriale a Ucrainei) 
din cele trei urmărite de Turcia și toate celelalte obiective de prioritate 
secundară, terţiară și cuaternară. Pe de altă parte, Rusia agreează două 
obiective de prioritate primară ale Turciei, neagreându-le pe celelalte 
patru de diferite priorităţi.

În continuare, pentru a calcula ponderea posibilităţii de realizare 
a obiectivelor Turciei, în viziunea celor trei actori, acordăm câte o 
pondere de prioritate celor șase obiective, în funcţie de nivelul de 
prioritate acordat de aceștia. Stabilim ponderile obiectivelor ţinând 
cont de ierarhizarea interesului actorilor pentru realizarea/nerealizarea 
acestora, astfel: obiectiv de nivel I – 100%, obiectiv de nivel II – 80%, 
obiectiv de nivel III – 60%, obiectiv de nivel IV – 40%. Rezultatul este 
cuprins în figura nr. 17. 

Obiective Pondere prioritate (+ susținere; - respingere)
Turcia NATO Rusia

O1 80%(+) 100% (+) 60%(-)
O2 60%(+) 80%(+) 60%(-)
O3 100%(+) 100%(+) 100% (-)
O4 100%(+) 80% (-) 80%(+)
O5 40%(+) 60%(+) 100%(-)
O6 100%(+) 100% (-) I00%(+)

Media susținerii 
obiectivelor

80% (+) 80% (+) 140% (-)

Figura nr. 17: Media interesului actorilor față de realizarea/nerealizarea obiectivelor Turciei 

10 Poziţionarea obiectivelor este sintetizată din MAO, explicitată în figura nr. 2.
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Din cele prezentate, rezultă că NATO este înclinată spre susţinerea 
obiectivelor de ansamblu ale Turciei în aceeași măsură cu Turcia, iar 
Rusia este mai înclinată spre respingerea acestora. Așadar, este normală 
o înclinare spre susţinerea poziţionării NATO într-un conflict al Rusiei 
în regiune, care reprezintă și variabila optimă conformă statu-quoului 
actual, în care Turcia este membru al Alianţei cu drepturi depline. 

Un obiectiv afirmat ca viabil pentru NATO, dar disputat între 
membrii acesteia îl reprezintă O5 (integrarea Ucrainei în NATO). 
Ezitarea Alianţei, în 2008, de a aproba planuri de acţiune pentru 
aderarea (Membership Action Plan/MAP) Ucrainei și Georgiei, deși 
le promitea celor două că vor deveni membre (NATO, 2018), a oferit 
Rusiei posibilitatea de a-și restabili sfera de influenţă în aceste spaţii  
post-sovietice. În prezent, regiuni din Georgia (Abhazia și Osetia de 
Sud) și Ucraina (Republica Autonomă Crimeea, Sevastopol, Doneţk 
și Lugansk) (Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, 2019) sunt sub 
ocupaţie rusă, în timp ce peste 14.000 de ucraineni sunt morţi, ca 
urmare a intervenţiei militare în curs a Kremlinului în estul Ucrainei 
(Reuters, 2021). Totuși, nu s-a ajuns la un consens între statele membre 
ale NATO în favoarea integrării Ucrainei, care, oricum, nu este posibil 
de realizat câtă vreme Ucraina are un conflict deschis pe teritoriul său.

Dacă înaintăm în analiză considerând ponderea acordată de Turcia 
susţinerii obiectivelor sale, rezultă: nivelurile efective ale NATO de 
susţinere (O1 – 100%, O2 – 100%, O3 – 100%, O5 – 100%) și de respingere 
(O4 – 80%, O6 – 100%); nivelurile efective ale Rusiei de susţinere (80% 
– O4, 100% – O6) și de respingere (O1 – 75%, O2 – 100%, O3 – 100%,  
O5 – 100%)11. Procentajele din figura nr. 17 arată că NATO are 
disponibilitate mai mare chiar decât Turcia spre susţinerea realizării 
obiectivelor O1, O2 și O5, și disponibilitate maximă (100%), similară 
Turciei pentru O3, ceea ce încadrăm ca nivel de susţinere de 100% pentru 
obiectivele respective. De asemenea, în cazul Rusiei, un nivel efectiv 
de susţinere totală (100%) este acordat doar pentru O6, pentru O4 fiind 
alocat un nivel de susţinere de 80%. Mai mult, dacă analizăm empiric 

11 Luând ca etalon ponderea de prioritate acordată de Turcia, o pondere egală sau mai ridicată a 
altui actor pentru respectivul obiectiv este considerată ca nivel efectiv de susţinere sau, după 
caz, respingere, de 100%. Dacă ponderea de prioritate a unui actor este mai mică decât cea 
a Turciei pentru respectivul obiectiv, nivelul efectiv de susţinere/respingere se calculează ca 
procentaj aplicat ponderii acordate de Turcia. Exemplu: la O1 în relaţia între ponderile acordate 
de Turcia și Rusia, pentru identificarea nivelului efectiv de respingere, vom calcula 60% din 
80%, rezultând 75%.

NATO este 
înclinată spre 

susținerea 
obiectivelor 

de ansamblu 
ale Turciei în 

aceeași măsură 
cu Turcia, iar 

Rusia este mai 
înclinată spre 

respingerea 
acestora. 

Așadar, este 
normală o 

înclinare spre 
susținerea 

poziționării 
NATO într-un 

conflict al Rusiei 
în regiune, care 

reprezintă și 
variabila optimă 
conformă statu-

quoului actual, 
în care Turcia 
este membru 
al Alianței cu 

drepturi depline. 



Numărul 1/2022 98

Mirela ATANASIU

mai pe larg obiectivele de prioritate primară pentru Turcia, neagreate 
de NATO, dar susţinute de Rusia: O4 – menţinerea relaţiilor echilibrate 
ruso-turce și O6 – menţinerea conţinutului curent al Convenţiei de 
la Montreux, din 1936, constatăm că acestea sunt antitetice politicii 
generale a NATO vizavi de Rusia, dar nu reflectă poziţionarea Alianţei 
cu privire la Turcia. De altfel, în prezent, deja există relaţii ruso-turce de 
apropiere care incomodează NATO, dar Alianţa nu a luat măsuri majore 
cu privire la acest aspect, iar în ceea ce privește Convenţia, eventuale 
modificări la aceasta, sub presiunea Statelor Unite, care doresc nave de 
război în Marea Neagră, evident că nu vor da Turciei mai multe drepturi 
decât astăzi. Mai mult, opiniile relative la Convenţie sunt divergente și 
între statele membre ale NATO, ceea ce face ca modificarea textului 
acesteia să fie doar un obiectiv pentru polarizarea Rusiei și nu unul 
situat pe agenda politică actuală a Alianţei. 

Considerând și această adăugire la analiza operaţională, într-un 
asemenea scenariu, dacă este să estimăm, poziţionarea Turciei vizavi 
de criza de la Marea Neagră generată de Rusia va fi una de susţinere 
a Ucrainei, alături de ceilalţi actori occidentali, poziţie care, deși îi va 
aduce un declin într-unul dintre obiectivele strategice (cel al menţinerii 
unei relaţii bune cu Rusia), le va facilita, cu siguranţă, pe celelalte, 
având ca efecte secundare, deloc de neglijat, reîncălzirea relaţiei cu 
SUA și potenţialul de relaxare a sancţiunilor americane instituite în 
anul 2020 ca urmare a achiziţionării sistemului de arme S-400 rusesc 
de către turci. Așadar, cea mai posibilă estimare a poziționării Turciei 
este că aceasta, alături de NATO, va susține Ucraina în criză.

Mai mult, dacă luăm în calcul modalitatea de răspuns a comunităţii 
internaţionale la acţiunea rusească din 2014, pe care o găsim prezentată  
pe larg (Legucka, 2017, p. 47), putem considera că, la o eventuală invazie 
a Ucrainei, NATO se va limita, din nou, la a oferi sprijin informaţional 
și sprijin militar indirect, inclusiv cu furnizarea de armament în 
consolidarea capacităţilor ucrainene de apărare. Prepoziţionarea 
unor nave militare în Marea Neagră, fără încălcarea Convenţiei de 
la Montreux, poate fi o altă acţiune a NATO. De asemenea, state 
membre ale NATO, precum SUA, Franţa (care nu sunt dependente 
de gazul rusesc), vor aplica noi sancţiuni, posibil sub forma impunerii 
unor restricţii de finanţare a Gazprom pe piaţa de capital sau blocarea 
funcţionării unora dintre băncile rusești în statele occidentale (VTB, 
Gazprombank) (O’Toole, Fried, 2021). Participarea rusă la G20  
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sau OSCE ar putea fi, de asemenea, suspendată. În acest context, 
Turcia va desfășura cel mult acţiuni de susţinere, precum vizite la 
ucraineni și consultări cu factorii de decizie politici și militari din 
Ucraina, dar fără a se implica militar direct și, posibil, evitând, din nou, 
să aplice sancţiuni Rusiei. Aceste tipuri de acţiuni nu îi vor periclita 
major relaţia cu Rusia, nesituând-o într-un pericol real de a fi folosită 
asupra sa „arma energetică” rusă. Astfel, îi sunt asigurate toate cele 
șase obiective strategice stabilite a fi realizate sau întreţinute pentru 
perioada conflictului, deși, probabil, cu o ușoară decădere a relaţionării 
construite cu Ucraina, dezamăgită, poate, de inexistenţa unui răspuns 
ferm comun al comunităţii internaţionale, implicit al NATO și al Turciei.

Varianta implicării militare directe a NATO în conflictul ruso-ucrainean 
este puţin probabilă, din mai multe motive. Primul motiv major este 
acela că NATO nu este obligată să intervină militar, deoarece art. 5 al 
Tratatului Nord-Atlantic poate fi invocat numai de statele membre, 
nu și de cele partenere, ceea ce va face ca, inclusiv la o solicitare a 
Consiliului de Securitate al ONU de a interveni sub egida sa, să nu fie 
întrunit consensul în Consiliul Nord-Atlantic pentru o astfel de acţiune, 
date fiind interesele divergente din interiorul Alianţei vizavi de Rusia.  
Al doilea motiv este acela că marile puteri înţeleg că o intervenţie militară 
a NATO în Ucraina va declanșa un război de scară largă și de intensitate 
ridicată, poate chiar un al treilea război mondial, cu folosirea armelor 
nucleare (Dibb, 2014, p. 8; Frederick et al, 2017, p. xi). Al treilea motiv 
îl reprezintă perioada actuală de pandemie, în care resursele statelor 
sunt dirijate cu prioritate în această direcţie. Al patrulea motiv este 
momentul parcurs de sistemul de relaţii internaţionale – reorganizare 
către multipolaritate sau o unipolaritate multipolară –, în care fiecare 
dintre actorii hegemoni de talie regională (Rusia, Iran, Japonia etc.) își 
exprimă influenţa asupra actorilor mai slabi, neirosindu-se în acţiuni 
militare riscante, iar ceilalţi actori, care doresc doar să își menţină 
statusul actual, își folosesc resursele de putere pentru afirmarea 
proprie în plan internaţional și nu pentru protejarea intereselor altor 
state. Nici statele membre ale NATO, nici Rusia nu sunt pregătite pentru 
un război de durată, dar acest fapt nu exclude situaţia în care o decizie 
incorectă, grăbită, pe fond de orgoliu, sau un incident în care să fie 
afectat accidental teritoriul unui stat membru învecinat Ucrainei să nu 
determine activarea Art. 5 al Tratatului Nord-Atlantic.
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(MACTOR) și susţinută de addendum demonstrează, deși limitat, că, 
într-o eventuală confruntare deschisă Est-Vest, obiectivele strategice 
ale Turciei pot fi realizate cel mai mult prin poziţionarea sa alături de 
comunitatea euroatlantică. De altfel, convergenţele politicii turce cu 
cele occidentale sunt evidente în plan regional, iar divergenţele cu 
Federaţia Rusă sunt numeroase în relaţie cu propriile interese, de aceea 
numai din postura actuală de membru al NATO poate contrabalansa 
interesele individuale rusești.
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