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Одлука Литваније да смањи железнички транзит у Калињинградску област из других
руских региона је покушај колективног Запада да организује економску блокаду те
енклаве, заоштри ситуацију на новом правцу и увуче Русију у нови сукоб, оцењује за
Спутњик експерт Василиј Колташов, истичући да Москва има чиме да одговори на ову
провокацију.

  

Транспортна блокада Калињинграда, како је саопштио губернатор Калињинградске
области Антон Алиханов, односи се на око 40-50 одсто целокупног обима транзитног
терета. У питању су грађевински материјали, цемент, метали и други важни производи.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков је одлуку власти у Вилњусу да обустави транзит
робе преко територије Литваније назвао незаконитом и потезом без преседана.

  

Василиј Колташов, руководилац Центра за политичко-економска истраживања на
Институту новог друштва, сматра да Литванија није самостално донела ову одлуку.

  

„Литванија није самостална држава. За ову земљу се може рећи да је вероватно
најзависнија држава од Америке. Дакле, одлука је, највероватније донета или у
Енглеској, или Сједињеним Државама“, сматра стручњак.
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Провоцирање Русије

  

Према његовим речима, овај потез Литваније је покушај организовања економске
блокаде Калињинградске области.

  

„Они без икаквих проблема могу зауставити воз и пронаћи предмете који не подлежу
санкцијама. Ипак, Литванија је изабрала други пут. Робу која треба да прође без
распакивања на њеној територији, почела је да сматра транзитом. Правила слободног
превоза су прекршена како би се економски угушио Калињинград“, упозорава
саговорник.

  

Осим тога, према мишљењу Колташова, Лондон и Вашингтон покушавају да у сукоб увуку
нове регионе, као и да испровоцирају Русију.

  

„Изузетно провокативно понашање Литваније вероватно ће довести до политичких
компликација. Њихови поступци указују на покушај да увуку Русију у неки још тежи сукоб,
као и евентуално у нове оружане акције да би се заоштрила ситуација у Европи“,
објашњава стручњак.

  

Кршење међународног права

  

Колташов напомиње да су се раније балтичке државе економски развијале кроз транзит
трговине са огромним евроазијским континенталним тржиштем, а да сада покушавају да
воде битку против овог тржишта јер су потпуно политички зависне.

  

„Имамо посла с америчким и британским марионетама“, тврди он.

  

Притом, додаје Колташов, Литванија крши међународно право.
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„Ово је заправо кршење постојећих међународних споразума. Русија фактички губи
коридор. Калињинградска област се ставља у позицију блокиране зоне“, истиче експерт
уз констатацију да руску државу желе да натерају да пробија коридор до своје
територије, без обзира што је познато да су балтичке државе под окриљем НАТО.

  

Русија ће повећати испоруке морским путем

  

На питање чиме би Русија могла да одговори на блокаду Калињинграда, Колташов каже
да ће Калињинградске власти покушати да прошире испоруку морским путем.

  

„То је оно што оне могу да предузму у датој ситуацији јер све даље више не зависи од
власти региона него од Министарства спољних послова и руског руководства у целини,
зато што то више није питање несугласица између калињинградских власти и власти
Литваније, него питање далеко шире конфронтације. А локалне власти могу да ураде
само једно: да прошире лучки сектор, повећају интензитет саобраћаја бродова и
утоварно-истоварних операција, као и да промене поморске руте“, каже стручњак.

  

Подсетимо, према речима Алиханова, железнице Литваније су обавестиле
Калињинградску железницу да ће од 18.јуна прекинути транзит у Калињинградску
област и из ње више врста робе која се налази под европским санкцијама. Наводно, они
су добили објашњење од Европске комисије да се на робу чији увоз је забранила ЕУ не
односи дозвола на основу које се транзит раније обављао. Ова ситуација захтева од
власти да повећају увоз робе бродовима.

  

Како се наводи на сајту руског Министарства спољних послова, Русија има право да
реагује како би заштитила националне интересе у случају да Литванија ускоро у
потпуности не обнови теретни транзит у Калињинградској области.

  

„Процењујемо провокативне мере Литваније које нарушавају међународно-правне
обавезе те земље, пре свега Заједничку изјаву Руске Федерације и Европске уније о
транзиту између Калињинградске области и остале територије Руске Федерације од
2002. године - као отворено непријатељске“, пише у саопштењу Министарства.
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Министарство иностраних послова Русије је овим поводом позвало привремену
отправницу послова Литваније Вирџинију Умбрасене и уручило јој протесну ноту.

  

(Спутник)
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