
Америчка "Финансијска корпорација за међународни развој" (ДФЦ) и Извозно-увозна банка САД (ЕXИМ) потписали писма о намерама са Србијом и Косовом за финансирање изградње "Ауто-пута мира" између Ниша и Приштине
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 Извршни директор америчке Финансијске корпорације за међународни развој (ДФЦ)
Адам Болер и директорка Извозно-увозне (ЕXИМ) банке САД Кимберли Рид потписали
су писма о намерама са Србијом и Косовом за помоћ у финансирању изградње
"Ауто-пута мира" између Ниша и Приштине.

  

Како је саопштила ДФЦ, Болер и Рид су писма потписали у уторак, на основу
"историјског споразума о економској нормализацији који су Србија и Косово потписали"
4. септембра у Вашингтону.

  

  

Наводи се да писма о намерама нису обавезујућа и да ће обе агенције, пре него што се
званично обавежу на финансирање, спровести стандардне провере.

  

Пројекат "Ауто-пут мира" дуго је био кључни део преговора о нормализацији односа
Србије и Косова, наводи ДФЦ.
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Болер је рекао да ће "Ауто-пут мира покренути економски развој и регионалну
интеграцију повезивањем Ниша и Приштине".

  

"Такође ће бити снажан симбол новог, трансформативног односа ових суседних земаља.
У партнерству с ЕXИМ банком, ДФЦ је посвећена развоју овог мировног процеса
инвестирањем у пројекте који стварају радна места и доносе одрживу економску корист
обема земљама", рекао је Болер.

  

Рид је казала да је "Ауто-пут мира важан корак ка економској сарадњи Београда и
Приштине" и похвалила рад председника САД Доналда Трампа и целокупне америчке
администрације "на овом историјском споразуму", наводи се у саопштењу.

  

"ЕXИМ банка САД посвећена је подршци пројектима који унапређују економски развој и
запошљавање у региону и подржавају амерички извоз и раднике. Радујем се сарадњи са
ДФЦ и осталим мојим америчким колегама у постизању овог циља", навела је Рид.

  

ДФЦ и ЕXИМ банка планирају, како се наводи, да пошаљу делегације у Београд и
Приштину овог месеца ради унапређења рада на Ауто-путу мира и другим пројектима.

  

"ДФЦ ће такође поставити темеље за отварање своје прве канцеларије у региону.
Стално присуство ДФЦ у Београду олакшаће реализацију приоритетних пројеката као
што је Ауто-пут мира, који ће допринети отварању нових радних места и економском
расту у региону", додаје се у саопштењу.

  

Председник Србије Александар Вучић и премијер Косова Авдулах Хоти обавезали су се
4. септембра у Белој кући на нормализацију економских односа. Они су у присуству
председника САД Доналда Трампа потписали свако свој примерак документа названог
"Економска нормализација". Документи се разликују само у последњој од 16 тачака.

  

У једној од тачака пише да ће Косово и Србија сарађивати са ДФЦ и ЕXИМ банком САД
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на меморандумима о сагласности ради остваривања Ауто-пута мира, железничке везе
између Приштине и Мердара, железничке везе између Ниша и Приштине, обезбеђивања
средстава за финансирање зајмова потребних за мала и средња предузећа, додатних
билатералних пројеката и сталног присуства ДФЦ у Београду.

  

Хоти је синоћ поздравио потписивање писма о намерама од ДФЦ и ЕXИМ банке, уз
оцену да је то "добра вест" на путу ка испуњавању договора из Беле куће.

  

(Бета)
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