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Putin se întoarce la Kremlin

Singura surprizã a Congresului partidului de guvernãmânt de la
Moscova, Rusia Unitã, n-a fost nicidecum anunþul privind schimbul de roluri pe care îl vor face în 2012 preºedintele Medvedev ºi
premierul Putin, în fruntea þãrii, ci faptul cã, din totalul de 583 de
delegaþi care au votat, unul s-a opus rocadei! Putin l-a ºi ironizat
pe disident, fãcându-se cã-l cautã în mulþime. Mai ºocantã a fost
însã, dupã aceea, reacþia unor colaboratori ai personajelor principale, Putin ºi Medvedev. Ministrul de Finanþe, Aleksei Kudrin, a
comentat sec:„Nu mã vãd în noul guvern. De altfel, nimeni nu mia propus aºa ceva. Cred cã marile diferende pe care le am cu
Medvedev nu mi-ar permite sã fac parte din acest guvern”, a spus
Kudrin, care ºi-a ºi pierdut imediat funcþia, fiind înlocuit cu
adjunctul sãu, Anton Siluanov. Dinspre Preºedinþie, consilierul
economic al lui Medvedev, Arkadi Dvorkovici, a scris pe contul

sãu de Twitter cã „nu existã niciun motiv de bucurie” legat de
întoarcerea lui Putin în fruntea Rusiei ºi cã în faþa unei astfel de
ºtiri „este cel mai bun moment sã cauþi un canal sportiv” la televizor. În stradã, simpatizanþii Opoziþiei democrate au protestat ºi mai
vehement, scandând “Putin trebuie sã plece”. Impasibil, actualul
premier ºi totodatã lider al Rusiei Unite l-a anunþat pe pupilul sãu,
Dmitri Medvedev, cap de listã la alegerile parlamentare din 4
decembrie, deschizându-i astfel uºa spre viitorul Guvern. În
schimb, Medvedev l-a propus pe Vladimir Putin drept candidat la
prezidenþialele din martie 2012, “variantã discutatã de noi încã din
perioada când s-a format uniunea noastrã”. Se confirmã astfel oficial cã Putin ºi-a aranjat întoarcerea la Kremlin încã din 2008,
când, neputându-se prezenta pentru un al treilea mandat prezidenþial, a preluat conducerea Guvernului, lãsându-l pe Medvedev
în loc. Între timp, o reformã constituþionalã a prelungit durata mandatului prezidenþial de la patru la ºase ani, începând din 2012, astfel cã, teoretic, Putin, în vârstã de 58 de ani, va putea sã rãmânã la
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putere pânã în 2024. El a fixat ca prioritãþi pentru partidul sãu sã
aducã Rusia, în urmãtorii cinci ani, în rândul celor mai puternice
cinci economii mondiale, sã reînarmeze total în urmãtorii cincizece ani armata ºi marina, sã creascã salariile ºi sã-i taxeze mai
aspru pe bogaþi.

România încurajeazã
investitorii ruºi
În contextul iminentei rocade de la vârful Rusiei, devine cu atât
mai sensibilã relaþia României cu “marele vecin de la Rãsãrit”, iritat în mod special de amplasarea la Deveselu a unor elemente ale
scutului american anti-rachetã. Subiectul a fost discutat tangenþial

la ultima întâlnire a miniºtrilor de Externe, desfãºuratã la New
York, în marja Adunãrii Generale a ONU, Teodor Baconschi subliniind, potrivit MAE, evoluþiile promiþãtoare din domeniul cooperãrii economice ºi dorinþa pãrþii române de a reflecta aceste
evoluþii ºi în plan politic, unde Bucureºtiul mizeazã pe “un dialog
politic consistent ºi deschis, în spirit european”. Baconschi a precizat cã Serghei Lavrov -care a formulat criticile cunoscute privind
scutul american- n-a fãcut vreo referire la telegrama Wikileaks
referitoare la teama atribuitã de ambasadorul Taubman preºedintelui Traian Bãsescu, în august 2008, cu privire la un posibil conflict armat cu Rusia plecând de la situaþia din Transnistria.
Relevând perspectiva promiþãtoare a celei de-a 10-a sesiuni a
Comisiei Economice Mixte România- Rusia, care va avea loc între
3-4 octombrie 2011 la Moscova, Baconschi a solicitat pãrþii ruse
ca acest eveniment sã se încheie “cu rezultate cât mai consistente”.
Mãdãlina Firãnescu

