Rusya, Kuzey Akım’la
Avrupa’ya İlk Kez
Doğrudan Bağlanıyor

Özbekistan ve Çin
işbirliği anlaşması
imzalandı

R
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usya enerji devi Gazprom,
Baltık Denizi’nin altından geçecek ‘Kuzey Akım’ doğalgaz
boru hattı inşaatına resmen başladı.
Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Kuzey Akım Direktörü Gerhard Schröder
ve Gazprom CEO’su Aleksey Miller’in
yer aldığı törenlerde sembolik kaynak yapıldı. Rusya, Kuzey Akım’la
Avrupa’ya yıllık 55 milyar metreküp
doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirecek.
İki ayaktan oluşan projenin 11,8 milyar
dolara mal olması bekleniyor.
Medvedev, Avrupalı ortakları ve hattın
inşasında emeği geçenleri kutlayarak,
“Baltık Denizi’nin altından geçecek hat
beş ülkenin ekonomik sahasından geçiyor. İlk kez transit ülkeleri by-pass
ederek Batı Avrupa’ya doğrudan ula-
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şılacak. Avrupalı ortaklarımızla 40 yıldır
enerji alanında sürdürdüğümüz işbirliği zaman testini geçmiştir. Çok verimli sonuçlar alındığına inanıyorum. Şimdi Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yüzde 25’ini karşılıyoruz.” dedi.

Moskova, Kuzey Akım’la Avrupa pazarına doğrudan ulaşacak. Rusya’nın
Viborg kentinden denize inecek hat,
Almanya’nın Greifswald limanına ulaşacak. İnşa sürecinin 2011’de tamamlanması hedefleniyor.

Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz ihracını artırmayı hedeflediğine değinen
Medvedev, “Kuzey Akım’la Almanya,
İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Belçika’ya ek
55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı
yapılacak.” dedi. Rusya yıllık ortalama
Avrupa ülkelerine 140 milyar metreküp
doğalgaz sevkıyatı gerçekleştiriyor.

Rusya ve Almanya’nın 2005 yılında
imzaladıkları projeye Gazprom yüzde
51, Alman BASF/Winterhshall ve E.ON
Ruhrgas yüzde 20’şer ve Hollanda
enerji şirketi Gasunie’nin de yüzde 9
ortaklığı bulunuyor. Kuzey Akım konsorsiyumu Baltık ülkelerinin (Estonya, Litvanya ve Letonya) karşı çıkması
üzerine güzergâh değişikliğine giderek, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve
Almanya ile ekonomik saha kullanım
anlaşması imzaladı.

Ukrayna ve Belarus’la yaşanan sorunların ardından Avrupa pazarına ulaşmak için alternatif yollar geliştiren

zbekistan ile Çin, aralarındaki mevcut ilişkileri ve işbirliğini daha da geliştirmek için sekiz yeni anlaşmaya imza attı.
Çin Devlet Başkanı Hu Jintao’nun
Taşkent temasları kapsamında imzalanan sekiz yeni anlaşma ve memorandum, iki ülke ilişkilerinin daha da
geliştirilmesini ön görüyor.
İlgili banklıklar arasında imzalanan anlaşmalarla birlikte, Çin Devlet Başkanı
Hu Jintao ve Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov da dostluğu ve işbirliğini geliştirme ve her alanda derinleştirme deklarasyonunu imzaladı.
İmza töreninde ilk konuşmayı yapan
Kerimov, kendileri için önemli bir partner olarak gördükleri Çin’e övgüler

yağdırdı. Global ekonomik krizin etkisinin azalmasına Çin ekonomisinin
fren görevi gördüğünü dile getiren Kerimov, Çin’in global ekonomide önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. Kerimov, Çin’in, toprak bütünlüğünü koruma adına her türlü eylemlerle, aşırı uç akımlarla ve terörizmle yaptığı mücadeleyi desteklediklerini dile
getirdi.
Kerimov, bugünkü görüşmelerde Çin
ile gerek Orta Asya’da istikrar ve güvenliğin sağlanılmasında ve gerekse
30 yıldır devam eden Afganistan’daki
istikrarsızlığın sona erdirilmesinde Pekin ile hemfikir olduklarını kaydetti.
Özbek lider, ayrıca 2 milyar dolayında seyreden ticaret hacminin daha da
yüksek rakamlara ulaştırılacağı inancında olduğunu belirtti. Özbek lider

bu sene faaliyete geçen ’’TürkmenÖzbek-Kazak-Çin’’ doğal gaz boru
hattını ise aralarındaki yakınlaşma
dostluk ve işbirliğini daha da kuvvetlendirme ve sağlamlaştırma ağı olarak
değerlendirdi.
Çin lideri Jintao ise Özbekistan ile sadece ikili değil bölgesel bağlamda da
işbirliği içerisinde olduklarını, bu çerçevede Orta Asya’da istikrar ve güvenliğin sağlanılması konusunda ortak
mücadele edeceklerini kaydetti. Jintao iki ülke arasındaki işbirliğinin çok
yönlü geliştirilmesi konusunda iki tarafın da ortak kararlılığa sahip olduğunu
dile getirdi.
Çin Devlet Başkanı, Orta Asya ziyaretinin ikinci durağı Kazakistan’a geçerek çeşitli temaslarda bulundu.
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