
Putin bate palma colaborarii energetice cu Blair
In prezenta premierului Tony Blair si a presedintelui Vladimir Putin, reprezentanti ai societatilor British
Petroleum (BP), Alfa-grup si Acces-Renova au semnat ieri, la Londra, o declaratie privind dialogul
energetic dintre Marea Britanie si Rusia, precum si un memorandum referitor la colaborarea in domeniul
gazelor naturale. Cu acest prilej, a fost oficializata crearea concernului TNK-BP. Contributia BP a fost
redusa cu 600 milioane de dolari. Luand cuvantul dupa ceremonia de semnare a respectivelor documente,
Putin a vorbit despre Rusia si despre cooperare, Blair - despre importanta Rusiei pentru economia globala
si despre Marea Britanie. Potrivit aprecierilor celor doi lideri, Moscova si Londra dezvolta o conlucrare
productiva pe probleme economice, politice, de securitate si lupta impotriva terorismului. In privinta
memorandumului din domeniul gazelor naturale, a carui semnare a fost, printre altele, pusa sub un mare
semn al incertitudinii de ziaristii rusi, textul are menirea de a trasa bazele necesare construirii unui
gazoduct din Rusia spre Europa de Nord via Marea Baltica si Marea Nordului. In cadrul aceluiasi forum
economic mixt organizat la Londra cu ocazia vizitei de stat a presedintelui Putin, British Petroleum si
societatea rusa TNK (Tiumenski neftianoi kompleks) au semnat acordul final cu privire la infiintarea unei
companii comune, cota britanicilor ridicandu-se la aproximativ sase miliarde de dolari. In prezent,
tranzactia cu BP reprezinta cel mai important proiect de investitii straine din Rusia, desi la afacere
participa numeroase subunitati ale TNK, inregistrate in afara granitelor rusesti. Vestile bune pentru
liderul de la Kremlin nu s-au oprit insa aici, concernul Royal Dutch-Schell anuntandu-si decizia de a-si
majora investitiile in proiectul "Sahalin-2". Este vorba despre 10 miliarde de dolari, care urmeaza sa fie
folosite pentru constructia unei intreprinderi de prelucrare a gazelor extrase din Orientul Indeparat al
Rusiei. Interesant este ca au fost deja distribuite contracte in valoare de doua miliarde de dolari, jumatate
revenind unor firme din Rusia. De remarcat ca, in pofida invitatiei de participare, Gazprom nu se
regaseste, deocamdata, pe lista partenerilor. Marea Britanie, care inca mai traieste din propriile resurse de
petrol si gaze naturale, va fi obligata intr-un viitor nu prea indepartat sa importe energie. Iata de ce, nota
BBC, interesul britanicilor pentru Rusia este justificat. Comentand "afacerea secolului" dintre BP si NK,
publicatia "Financial Times" estima, printre altele, ca "atunci cand cerneala semnaturilor se va usca, iar
distinsii oaspeti vor pleca pe la casele lor, British Petroleum se va trezi in fata uneia dintre cele mai
complicate probleme din istoria sa. Cu acest proiect, directorul BP poate atinge fie statutul de legenda, fie
pe cel de jucator lipsit de minte". Daca totul va decurge bine, estima ziarul, BP isi va putea trece la activ
ridicarea la standarde occidentale a manageriatului in Rusia. Daca nu, faradelegea din Rusia si indiferenta
rusilor fata de tot ceea ce inseamna ecologie ar putea darama imaginea construita cu atata truda de BP.
Succesul britanicilor, este de parere "Financial Times", depinde nu numai de capriciile guvernului de la
Moscova, dar si de rapiditatea cu care BP va reusi sa-si "educe" partenerul de afacere. 
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