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Ο Πρωθυπουργός Βλαντίμιρ Πούτιν δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ισβέστια», άρθρο στο οποίο
διατύπωσε τις σκέψεις του για το μέλλον, που περιμένει τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και το
Καζαχστάν, όταν αρχίσει να λειτουργεί ο Κοινός οικονομικός χώρος της Τελωνιακής Ένωσης.
Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι στη βάση της Τελωνιακής Ένωσης και του ΚΟΧ (ο Κοινός οικονομικός
χώρος αυτών των χωρών θα αρχίσει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου του 2012) πρέπει να
επιτευχθεί στενότερος συντονισμός της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής και να
δημιουργηθεί κανονική οικονομική ένωση. «Προτείνουμε μοντέλο ενός ισχυρού υπερεθνικού
οργανισμού, ικανού να καταστεί ένας από τους πόλους του σύγχρονου κόσμου και παράλληλα
να παίζει ρόλο αποτελεσματικού συνδετικού κρίκου μεταξύ της Ευρώπης και της δυναμικά
αναπτυσσόμενης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, δηλώνει ο Πούτιν.
Η δημιουργία τέτοιου οργανισμού αποτελεί στόχο αντάξιο, μάλιστα στις οικονομικές συνθήκες,
που έχει βρεθεί ο σύγχρονος κόσμος – αναγκαίο, λέει ο πολιτολόγος Γιούρι Σολοζόμποφ:
- Πρόκειται για πολύ αντάξιο στόχο – να δημιουργηθεί ισχυρός ενοποιητικός οργανισμός στο
έδαφος μεταξύ της ΕΕ και της αναπτυσσόμενης Κίνας. Η Ρωσία, όπως και οι άλλες χώρες της
Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ), βρίσκεται ενόψη κρίσιμης γεωπολιτικής επιλογής.
Είτε αυτά τα κράτη θα κομματιαστούν και ένα μέρος τους θα ενσωματωθεί στην Ευρώπη και το
άλλο στην Κίνα – και αυτή η ενσωμάτωση δεν θα πραγματοποιηθεί με τον πιό άνετο τρόπο. Είτε
κάποια άλλη εναλλακτική λύση και μόνο μιά είναι αυτή – η δημιουργία ισχυρού οικονομικού
κέντρου δύναμης. Εννοείται η Ευρασιατική Ένωση κρατών, φυσική μορφή της οικονομικής
ολοκλήρωσης των οποίων θα είναι η πολιτική ένωση. Με παρόμοιο τρόπο κάποτε

είχε ιδρυθεί η τωρινή Ευρωπαϊκή Ένωση - χωρίς περιορισμούς της εθνικής
κυριαρχίας και της οικονομικής αυτοτέλειας. 1

Ο Πούτιν είναι πεπεισμένος ότι η ίδρυση Ευρασιατικής Ένωσης είναι ακριβώς εκείνος ο δρόμος,
ο οποίος θα δώσει στα μέλη της να καταλάβουν αντάξια θέση στον πολύπλοκο κόσμο του 21ου
αιώνα. «Μόνο μαζί οι χώρες μας θα σημειώσουν επιτυχία και άνθιση», - σημειώνει
ολοκληρώνοντας ο πρωθυπουργός.
http://greek.ruvr.ru/2011/10/04/58160084.html
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