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Руски председник Медведев на састанку у Санкт Петрбургу истакао жељу Москве да
помогне Србији кредитним аранжманима за инвестиционе пројекте и стабилизацију
српског буџета. Званичници решени да се добри економски и политички односи и даље
развијају и продубљују, рекао потпредседник Владе Ивица Дачић.

  

Заменик премијера и министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је Танјугу да је
током састанка са руским председником Дмитријем Медведевим, који је отворио Светски
економски форум, потврђена решеност да се политичка и економска сарадња две
државе настави и продуби.

  

"Медведев је посебно истакао жељу да Русија помогне Србији у смислу кредитних
аранжмана за инвестиционе пројекте и за саму стабилизацију српског буџета, о чему сам
разговарао и са руским министром финансија, а о чему ће се наредних недеља, свакако
водити конкретни разговори између представника две владе", рекао је заменик
премијера.

  

Дачић је истакао и да је подсетио Медведева на позив председника Србије Бориса
Тадића да што пре посети Србију, на што је руски председник одговорио да је убеђен да
ће се то десити у што скорије време.

  

Према његовим речима, најбитније је да је код највиших руских државника изражено
задовољство развојом економских и политичких односа две земље и да постоји изузетна
решеност да се та сарадња настави.

  

У току дана Дачић ће имати сусрете са замеником премијера Руске Федерације, са којим
ће, према његовим речима, разговарати о читавом низу других питања која су везана за
конкретну економску сарадњу две државе у области енергетике и инвестиционих
пројеката.

  

Према Дачићевим речима, у уводном делу дводневног економског форума, учествовали
су еминентни међународни економски експерти и политички представници.
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"Током првог дана форума, размењена су искуства о глобалној светској економској
кризи, као и о новој политици која би можда могла да буде излаз из рецесије у коју је
светска привреда запала", рекао је Дачић.

  

"Форум је и прилика за размену пословних искустава, договора и контаката, који су
важни и за нашу привреду", рекао је Дачић.

  

Осим Дачића, Светском економском форуму присуствује и министар за енергетику
Петар Шкундрић и директор Србијагаса Душан Бајатовић.

  

(Танјуг)
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