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Așa cum spunea președintele Volodimir Zelenski, următoarele 24 de ore sunt decisive, deoarece 

se va vedea dacă ofensiva rusă își pierde din putere sau, mai probabil, se amplifică. Întrebarea 

crucială este dacă Kievul va rezista primului asalt combinat al trupelor de blindate și trupelor de 

desant aerian (în rol de infanterie de elită). După negocierile de astăzi, cu șanse reduse de succes 

(Kremlinul va cere predarea), începe asediul Kievului, etapă esențială în conflict: o rezistență 

acerbă a ucrainenilor în oraș (însoțită de catastrofa umanitară care urmează) ar putea reprezenta 

punctul de cotitură. Suntem încă departe de momentul culminant, în care agresiunea rusă s-ar 

reduce de la un război de manevră care se dorește fulger într-o luptă de uzură dusă cu mijloace de 

gherilă.  

I. Situația militară 

Rusia va căuta: 1) obținerea (a câta încercare!) supremației aeriene, bombardând aerodromurile 

și sistemele AA ucrainene; 2) încercuirea Kievului de pe mai multe direcții (principală rămâne cea 

dinspre nord, la vest de Nipru, urmată de cea dinspre nord, la est de Nipru, la care se adaugă cea 

de-a treia direcție, dinspre est); 3) succesul în ofensiva din sud, către est, cucerind Mariopol, iar 

către vest, reluând ofensiva peste Nipru spre Odessa (aceasta stagnează, deși există semnale 

privind pregătirea unui desant naval). Rușii au trecut la bombardarea cu artileria (mai precisă decât 

„rachetele precise”) clasică și reactivă, precum și folosirea aviației în rol CAS (mai ales dacă va 

reuși să obțină supremația aeriană). Rușii vor trebui să asigure sprijinul logistic pentru un atac 

susținut pe linii de comunicații neasigurate, unde dronele, dar și gherila incipientă ucraineană, ar 

putea să lovească eficient. 

Ucrainenii vor încerca să reziste în Kiev, în marile orașe din est încercuite, Harkov și Sumii, 

precum și în orașul de pe litoralul Mării Azov, Mariopol, poziție cheie pentru a împiedica joncțiunea 

dintre Donețkul ocupat de separatiști și Crimeea ocupată de Rusia. Alături de apărarea Kievului, 

salvarea trupelor care ar putea fi încercuite, retragerea și regruparea, precum și refacerea 

capacității de luptă prin asigurarea liniilor de comunicații (în principal cele spre vest, pe culoarele 

de aprovizionare spre statele NATO). 

O catastrofă umanitară uriașă, a celor din zona de conflict, mai ales a celor din orașele încercuite, 

va depăși ca amploare actuala criză a refugiaților. 
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II. Situația politico-diplomatică 

După ultimele „măsuri nucleare” luate de SUA, G7, NATO, UE, Rusia se îndreaptă spre 

izolarea diplomatică și începerea unei crize economice care se va amplifica treptat. La 

acestea se vor adăuga întreruperea comunicațiilor cu Vestul (legăturile aeriene, dar și porturile 

occidentale ar putea fi blocate), precum și tăierea altor legături (sportive, culturale) cu lumea. Rușii 

de rând, și așa surprinși de acest război în care Vladimir Putin a trimis țara printr-o decizie personală 

nejustificată decât prin narative fără susținere, vor descoperi, relativ rapid, efectele economice ale 

sancțiunilor occidentale. Chiar dacă, pe moment, acestea nu vor avea un impact politic, presiunea 

socială va produce efecte politice în timp. Kremlinul va începe să refacă calculul beneficii/costuri al 

invaziei, mai ales că se vor cumula cele două eșecuri, cel militar din Ucraina, și cel diplomatic, cu 

efecte economice imediate asupra cetățenilor ruși. Amenințarea voalată cu folosirea armei 

nucleare, prin alarmarea sistemului de descurajare nucleară, arată că Vladimir Putin împinge 

lucrurile către o ruletă rusească periculoasă, dar, foarte probabil, acesta nu va merge mai departe 

de această amenințare. 

Însă, este îngrijorător narativul rusesc cu bombele murdare ucrainene, care poate să devină un pretext 

pentru a putea folosi armele nucleare, chiar și disimulat prin simularea unui accident la centralele nucleare. 

Situația de pe câmpul de luptă din Ucraina rămâne critică. Efectele economice ale 

sancțiunilor, precum și cele ale presiunilor diplomatice urmează să apară treptat. 
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