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ΘΕΜΑ: “Στρατηγική συνεργασία μεταξύ Exxon Mobil και Rosneft για την
εκμετάλλευση κοιτασμάτων στο Ρωσικό τμήμα της Αρκτικής”
Σε Συμφωνία «στρατηγικής συνεργασίας» για την αξιοποίηση των
κοιτασμάτων της Ρωσικής υφαλοκρηπίδας στην Αρκτική κατέληξαν πρόσφατα η
Ρωσική κρατική πετρελαϊκή εταιρεία «Rosneft» και ο αμερικανικός πετρελαϊκός
κολοσσός Exxon Mobil. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ρώσου Πρωθυπουργού κ. Β.
Πούτιν, οποίος ήταν παρόν στην επίσημη τελετή υπογραφής, η εν λόγω Συμφωνία θα
έχει θετικό αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές καθώς διανοίγει «νέους ορίζοντες» στην
εκμετάλλευση της Αρκτικής ζώνης όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται το ¼ των
ανεκμετάλλευτων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων του πλανήτη, ενώ θα αποφέρει
άμεσες επενδύσεις οποίες θα ξεπεράσουν τα 300 δις $ΗΠΑ φτάνοντας ενδεχομένως
τα 500 δις $Η.Π.Α. Στο ίδιο πλαίσιο, η ρωσική εταιρεία αποκτά από την πλευρά της
δικαίωμα συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων σε αμερικανικό έδαφος στο κόλπο του
Μεξικού και το Τέξας καθώς και σε τρίτες χώρες.
Η εν λόγω Συμφωνία δίνει πρακτικά τέλος στην μόλις πριν 8 μήνες
υπογραφείσα Συμφωνία της Ρωσικής εταιρείας με την BP για το ίδιο θέμα, η οποία
από πολύ νωρίς κατέστη προβληματική λόγω της προσφυγής των Ρώσων μετόχων
στη κοινοπραξία της δεύτερης στη Ρωσία ΤΝΚ-BP (Alfa, Access, Renova) με
επικεφαλής τον Alexander Prokhorov στα δικαστήρια για υποτιθέμενες ζημίες ύψους
3 δις $Η.Π.Α. που υπέστησαν από την συμφωνία με την Rosneft. Επ’ αυτού
εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόλις μία μέρα μετά την νέα συμφωνία με την
Exxon Mobil, δικαστικοί αξιωματούχοι με ένταλμα του δικαστηρίου της περιφέρειας
του Τιουμέν μπήκαν στα Γραφεία της BP στην Μόσχα αναζητώντας έγγραφα που
αφορούν στην υπόθεση, γεγονός που εκπρόσωποι της τελευταίας ερμηνεύουν ως
«άσκηση πίεσης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας στη Ρωσία».
Όσον αφορά στη νέα Συμφωνία μεταξύ Exxon Mobil και Rosneft έρχεται να
επιβεβαιώσει (για δεύτερη φορά μετά την αντίστοιχη συμφωνία στις αρχές του
τρέχοντος έτους για την αναζήτηση και αξιοποίηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην
Μαύρη Θάλασσα) την πλήρη αναστροφή του αρνητικού κλίματος μεταξύ τους που
είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν διαφωνίες όσον αφορά στον προϋπολογισμό του
έργου Pacific Sachalin-1, καθώς και ακόμα παλαιότερα η προσπάθεια της
αμερικανικής εταιρείας για την αγορά της YUKOS.

