Гасна омча независности

САД НАСТАВЉАЈУ ОПЕРИСАЊЕ ПО „МЕКОМ ТРБУХУ” РУСИЈЕ

Гасна омча „независности”

Следећи потез Вашингтона, предвиђа се, биће покушај изградње новог гасовода који би
преко регионалног пакта ГУУАМ потпуно заобишао Русију и разбио њен „енергетски
монопол”. Какав ће бити Путинов одговор?

НАЦИЈА ПРЕС

Русија је 2004. године Европи продала великих 157 милијарди кубних метара
гаса. Аналитичари указују да, ипак, не може бити речи о прекомерном
исцрпљивању извора, да би се одржао висок привредни раст, за шта у
последње време све чешће оптужују руског председника Путина. О
неоснованости тих оптужби говори и чињеница да је Русија само у Европу
извезла 21,4 милијарде кубика више него што је те године укупно произвела
свога гаса! А нешто је, дабоме, и сама трошила. То указује на мало познату
чињеницу да Русија, рационално трошећи своје изворе, реекспортује
велике количине гаса из средњоазијских земаља бившег СССР-а. Користећи
своје стратешке, логистичке, научно-технолошке и геополитичке предности,
Русија сваки трећи кубик који прода на светском тржишту претходно под
повољним условима увезе из непосредног окружења.
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Западноевропски и амерички институти и аналитичари указују да таква
руска стратегија дуго већ смета САД. Управо америчко „охрабривање”
покренуло је покушај стварања пакта ГУУАМ (Грузија, Украјина, Узбекистан,
Азербејџан, Молдавија). Ради се о регионалној организацији „под
невидљивим патронатом САД”, а пројектовани циљ је да се „спречи окупљање
република бившег СССР-а око Русије”. Тачније, да се груписање догоди, али
под контролом Вашингтона.

„Пут ка активирању ГУУАМ-а отворен је низом ,обојених револуција’”, бележе
аналитичари. Упадљиво је настојање да се у новим гасним трансакцијама
заобиђе Русија. Украјински председник Јушченко „подстакнут је” да директно
преговара са Сапамуратом Њазовим, туркменским постсовјетским владаром,
о директној продаји њиховог гаса Украјини. Јушченко је одмах пристао на вишу
цену туркменског гаса (58 долара) у односу на ону коју Туркменима плаћа
руски „Гаспром”.

Међутим, кључ ма каквог туркменског извоза ка Украјини опет држи Русија.
Рачунајући на велике извозне обавезе које је Русија претходно преузела,
као и на љуту руску зиму која огромно увећава потрошњу гаса, туркменбаша
Њазов је заврнуо гасовод ка Русији, мислећи да ће Руси морати да попусте и
плате цену какву је он тобоже издејствовао код Украјинаца. Али попуштања није
било. Руси су и без увоза, усред веома оштре и дуге зиме, одржали своје извозне
квоте и испунили уговорне обавезе према страним партнерима. Њазов је најзад
попустио, немајући заправо других решења, а компромис је умекшан увођењем
доларског кеша и у делу који је некада покриван „бартер аранжманима”.

Из више извора, пак, може се чути и прочитати да је следећа намера САД у
овом домену изградња такозваног „гасовода независности”. Ради се о
покушају да се новим гасоводом, иако нерационалним и технички спорним,
заобиђе Русија и разбије њена „монополска позиција”.

„Американци покушавају да му уберу цвеће испод његовог сопственог
прозора. Какав ће бити Путинов одговор?” пита се један руски електронски
двонедељник, предвиђајући да ће Путин „ћутати и радити свој посао, дајући тихе
и веома делотворне одговоре”. <
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(Јун 2005)

„ЊУСДЕЈ”: АМЕРИЧКА СТРАТЕГИЈА ОПКОЉАВАЊА РУСИЈЕ И БЛИСКОГ
ИСТОКА

Двоструки свод моћи

Сједињене Америчке Државе имају стратегију опкољавања Русије и она се
већ увелико спроводи. Једна од истовремених мета те стратегије налази се изван
Русије, или, тачније, јужно од Русије, све до Блиског Истока. Бушова
администрација, која има још веће планове, сада покушава да склопи војне
савезе и са земљама дуж јужних граница Русије. Једна од тих земаља је
Грузија. Али и друге бивше совјетске земље, као што су Украјина, Узбекистан и
Киргизија, улазе у сферу америчког утицаја. И све док је Путин — као владар
земље која је, како се чини, крајње ослабљена корупцијом, алкохолизмом и
ниским наталитетом — спреман да толерише продор Америке у оно што Руси
називају својим „блиским иностранством”, САД ће оставити Путина на миру. И
неће му постављати „сувишна питања” о начину његове владавине.

Ако САД, дакле, нису заинтересоване за „промену режима” у Москви, како
тврде њихови аналитичари, зашто је Ујка Сем толико заинтересован за
размештање војних капацитета широм Евроазије?
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Да би се дошло до одговора треба само погледати географску карту. Од „нове
Европе” до централне Азије и Пакистана, САД граде свод моћи изнад Блиског
Истока, с циљем да потпуно опколе ту област. То је главни интерес америчке
спољне политике у 21. веку: преиначавање, на овај или онај начин, како
арапских земаља, тако и Ирана у зависне државе попут Авганистана и Ирака.

Због „борбе против тероризма”, ради нафте и „неоконзервативне”
идеологије, САД желе да буду спремне да надмоћном силом интервенишу
било где у том региону. <

(Јун 2005)
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