I kølvandet på sanktioner
vender Rusland sig mod Asien
og BRICS-allierede
22. marts 2014 – Rusland og Kina vil gå i retning af tættere
økonomisk samarbejde med Asien som et resultat af Vestens
sanktioner og andre anti-russiske tiltag, iflg. Reuters
analyse.
Russia Today rapporterede ligeledes den 21. marts, at Rusland
vil nærme sig andre medlemmer af BRICS-gruppen, som Rusland og
Kina tilhører, såsom Indien og Brasilien, mht. forøget handel,
energi og militært samarbejde. Brasiliens eksport af oksekød
og landbrugsvarer til Rusland kunne øges for at kompensere for
reduceret landbrugseksport til Rusland fra Vesteuropa som
resultat af sanktionerne, bemærker RT.
»Jo værre Ruslands relationer med Vesten er, desto tættere vil
Rusland ønske at være til Kina. Hvis du er støttet af Kina,
kan ingen sige, man er isoleret«, sagde Vasily Kashin, Kinaekspert ved tænketanken Analysis of Strategies and
Technologies (CAST). Iflg. Reuters er det sandsynligt, at den
enorme naturgasaftale mellem Rusland og Kina, som har været
diskuteret i en årrække, vil blive underskrevet under
præsident Putins besøg i Beijing i maj måned.
Det statsejede, russiske gasselskab Gazprom håber at pumpe 38
milliarder kubikmeter (bcm) naturgas om året til Kina fra 2018
via den første pipeline mellem verdens største producent af
konventionel gas til verdens største forbruger. EU og Tyrkiet
aftog 182 bcm gas fra Rusland sidste år. I år overgik Kina
Tyskland som Ruslands største aftager af råolie, takket være
Rosneft, Ruslands største olieselskab, som sikrede aftaler om
at forøge olieforsyninger mod øst via den ØstsibiriskeStillehavs-pipeline og en anden, der krydser Kasakhstan.

Reuters påpeger ligeledes, at Igor Sechin, chefen for Rosneft,
var i Tokyo, hvor han sagde, at »Hvis Europa og USA isolerer
Rusland, vil Moskva se mod Østen for nye handelsaftaler,
energiaftaler, militærkontrakter og politiske alliancer.«
Japan, som verbalt har støttet Rusland i Krim-affæren, men
afholdt sig fra sanktioner, er afhængig af russisk gas for at
erstatte tabt energi som følge af nedlukningen af den japanske
atomkraftsektor. Sechin inkluderede også Indien, Vietnam og
Sydkorea på sin Asienrejse.
Russiske relationer med Indien er også gode, bemærker Reuters.
I en tale tidligere på ugen tog Putin tid til at takke et
andet land for dets forståelse mht. Ukraine og Krim og sagde,
at Indien havde udvist »tilbageholdenhed og objektivitet.« Den
19. marts telefonerede han til den indiske premierminister
Manmohan Singh for at diskutere krisen og antydede, at der var
plads til, at Ruslands bånd kunne
traditionelt alliancefri Indien.
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Putins initiativ om hævdelse af russisk kontrol over Krim blev
meget favorabelt anskuet i det indiske etablissement, fortalte
N. Raum, udgiver af avisen The Hindu. »Rusland har legitime
interesser«, tilføjede han.

