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 МОСКВА - Руско-кинески односи се стабилно развијају, упркос нестабилној ситуацији у
свету, навео је руски председник Владимир Путин у поруци учесницима Четвртог
руско-кинеског енергетског пословног форума.

  

Путинову поруку прочитао је генерални директор Росњефта Игор Сечин.

  

"Упркос компликованој међународној ситуацији, свеобухватно партнерство и стратешке
везе између Русије и Кине настављају да се развијају, а енергетска индустрија остаје
једна од кључних области наше економске сарадње која се најбрже развија", истакао је
Путин.

  

Путин је навео да су Русија и Кина недавно успеле да обезбеде прилично висок ниво
билатералних веза у области индустрије нафте, гаса, угља и енергетике, као и да
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доследно раде на реализацији великих заједничких пројеката на кинеским нуклеарним
електранама и производњи течног природног гаса, пренео је ТАСС.

  

Најважнија област активности форума је израда инвестиционе мапе руско-кинеске
енергетске сарадње, нагласио је Путин.

  

Си Ђинпинг: Енергетика - камен темељац кинеско-руске сарадње

  

Кинеска влада ће јачати енергетско партнерство са Русијом и радити заједно с Москвом
на обезбеђивању глобалне енергетске сигурности, најавио је кинески председник Си
Ђинпинг у поруци учесницима Четвртог руско-кинеског енергетског пословног форума,
који је почео данас.

  

"Кина планира да успостави још тешње партнерство и сарадњу с Русијом у енергетском
сектору, да омогући развој еколошки прихватљивих и зелених извора енергије и да
заједнички ради на заштити глобалне енергетске безбедности, одрживости производних
ланаца, и да да нови допринос дугорочној поузданости снабдевања“, наводи се у поруци
Си Ђинпинга, коју је прочитао потпредседник Кине Хан Џенг.

  

Кинески председник је такодје оценио да је интеракција између Кине и Русије у сфери
енергетике камен темељац билатералне сарадње и ефикасна сила у заштити глобалне
енергетске безбедности, преноси агенција Тасс.

  

Си је истакао и да је енергетска сарадња између две земље стабилна упркос спољним
ризицима и изазовима, додајући да "Русија и Кина интензивирају интеракцију и
координацију и промовишу велике пројекте сарадње, чиме се показује руско-кинеска
енергетска отпорност“.

  

(Танјуг)
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