ЕВРОПА

ПРОБЛЕМИ СО ПРИРОДНИОТ ГАС

Проблемите на Европа
се усложнуваат затоа
што нејзиниот партнер
"Газпром" е компанија, која
некои западноевропски
медиуми ја означуваат
како "корумпирана и
неефикасна", која на
земјите од поранешниот
Советски Сојуз и на
неговите некогашни
сателити, вклучувајќи ја
и Украина, им дава гас
по субвенционирани и
неекономски цени.

Пишува: Александар КЕЛТАНОСКИ

РУСКА ДОМИНАЦИЈА НА
ЕВРОПСКИОТ КОНТИНЕНТ ИЛИ
БИЛАТЕРАЛНО НЕСОГЛАСУВАЊЕ!?
вонеделната конфронтација меѓу
Москва и Киев ја доведе Европа
во тотална криза за природен гас.
Причината која може да се каже
дека "замачка очи" е барањето од страна на
Русија за Украина да плати екстремно висока цена за дистрибуцијата на ова природно богатство. Некои ќе речат дека тоа
е главната причина со која на некој начин
Русија им се одмаздува на поранешните
советски земји кои се приклучија кон северноатлантската алијанса. Додека, пак,
според некои анализи на повидок е нова
светска доминација на европскиот континент од страна на Русија. Европската
унија мора колку што е можно побрзо да
ја намали својата зависност од рускиот
гас и од државната компанија "Газпром",
со што европските корисници на оваа
енергетска суровина нема да бидат постојано жртви на судирите и на караниците
меѓу Русија и Украина, преку чија територија поминува 80 отсто од гасот, кој им
се испорачува на земјите од ЕУ. Проблемите на Европа се усложнуваат затоа
што нејзиниот партнер "Газпром" е компанија, која некои западноевропски медиуми ја означуваат како "корумпирана
и неефикасна", која на земјите од поранешниот Советски Сојуз и на неговите
некогашни сателити, вклучувајќи ја и
Украина, им дава гас по субвенционирани и неекономски цени. На политички
план "Газпром" ги замени вооружените
сили на некогашниот Советски Сојуз како
главен покренувач на новата руска надворешна политика, па најновиот спор меѓу

Москва и Киев, што остави без гас и без
греење десетици европски држави и стотици илјадници домови, сè повеќе добива политички обележја, наместо економски, како што тоа изгледаше на почетокот.
Руско-украинските недоразбирања се
"посеани" уште од времето на распаѓањето на поранешниот СССР, но билатералните пробелми се многу подлабоки
затоа што сè уште не се решени прашањата за цената на гасот, за давачките
за транзитирање на суровината. Овие
случувања налагаат Брисел и земјите од
ЕУ да подготват долгорочен и усогласен
план за намалување на приливот на
руски гас, кој сега покрива повеќе од 25
отсто од нивните потреби со оваа енергетска суровина. За ослободувањето од
зависноста од Русија и од "Газпром" се
потребни повеќе години, но весникот
тврди дека тоа е неопходно да се направи, откако најновата криза брутално
ги потсети сите во Европа дека нешто
мора итно да се направи. Овие реакции
сè повеќе се вжештуваат по изјавата на
Русија дека новопотпишаниот договор
со Украина го прогласи за неважечки и
дека вината треба да се бара кај властите
во Киев. Но, само по неколку дена преговорите доведоа до едно таканаречено
заладување на спорот со изјавата на заменикот извршен директор на европскиот гигант "Газпром", Александар Медведев, дека набрзо ќе почнат со дистрибуција на природен гас, што и го реализираа. Од другата страна, Украина ги
затвори вентилите...
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