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 Русија има све могућности за стабилан развој, изјавио је премијер Русије Дмитриј
Медведев у интервјуу за руске телевизијске канале.

  

  На почетку разговора са новинарима премијер је укратко резимирао овогодишње
резултате.   

„Нећу почети са економским, већ са политичким резултатима. Јер је ипак ова година
прилично значајна за ову земљу, јер су током ње одржани избори — председнички
избори и избори за друга извршна тела, избори за високе званичнике и законодавна
тела. Све што је планирано је учињено, избори су прошли, а наша земља има све
могућности за стабилан развој“, истакао је Медведев.

  

Он је додао да се у свету развио велики трговински рат који је довео до смањења темпа
раста светске економије.

  

Медведев је истакао да је темпо раста за десет месеци ове године у Русији био
приближно 1,7 одсто.

  

„Рачунали смо на ову цифру. Она јесте мала, али ипак раст се наставља и тај раст
одговара ономе што је, на пример, у европским земљама“, напоменуо је он.
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Медведев је додао да Русија до 2020. године тежи да постигне веће стопе раста — око
2 одсто, а 2021 — 3 одсто.

  

„Морамо се трудити стопама раста на светском нивоу“, нагласио је премијер.

  

Власти Сједињених Америчких Држава и неких европских земаља „подмећу клинове у
точкове“, покушавајући да ограниче инвестиције у Русију, сматра руски премијер. „Али
друге земље се понашају много адекватније и активно говоре да су све ове санкције
нанеле огромну штету“, додао је Медведев.

  

Он је навео да многе европске и америчке компаније настављају да инвестирају у Русију.

  

„Ако говоримо о страним улагањима, она зависе од конкретне земље, од конкретне
компаније. Многи наши партнери остају, са задовољством настављају да улажу. Не
говорим само о земљама Азијско-пацифичког региона, нашим пријатељима из Кине,
Индије и неких других земаља, не. То су и партнери из европских земаља, па чак и
партнери из Сједињених Америчких Држава“, нагласио је Медведев.

  

(Спутњик)
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