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МОСКВА – Према резултатима истраживања Фондације Јавно мњење, рејтинзи
председника и премијера Русије Дмитрија Медведева и Владимира Путина достигли су
апсолутни максимум, пише дневник „Московски комсомолац”.

  

Према наводима листа, поверење у у шефа државе има 59 одсто, а у председника владе
73 одсто становништва.

  

И оцене рада челних људи Русије су близу рекордним: антикризне акције премијера
подржава 78 одсто испитаника, док само 12 одсто сматра да он не успева у својој мисији.

  

Да Медведев добро решава проблеме пред којима је Русија, сматра 67 одсто, док
различито мисли 18 одсто анкетираних.

  

У анкети је испитано 2.000 људи из 100 насељених места, наводи лист.

  

Московски дневник је указао да је, према подацима других социолошких служби,
врхунац популарности Путина достигао 2007.

  

Други московски лист „Труд” у опширном тексту о променама у земљи за последњих
десет година, колико је Путин на власти у Русији, као премијер и председник, навео да је
влада 2002. одобрила први суфицитни буџет, да је после 2004. ниво резерви у злату од
120 милијарди долара први пут премашио ниво спољњег државног дуга (114,1
милијарду), као и да су у том периоду пре времена исплаћивани спољни дугови.

  

„Труд” је изнео и податке да је 2007. раст бруто друштвеног производа био 8,1 одсто, као
и да су 18. априла прошле године „златне резерве” износиле 518, 8 милијарди долара,
што је било треће место у свету после Кине и Јапана.
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Према подацима листа, бруто друштвени производ од 1999. био је повећан скоро осам
пута, удесетостручени су приходи по глави становника, као и просечне пензије и плате,
а златне резерве 1999. биле су 13 милијарди долара, а сада су 386,6.

  

У том периоду спољни дуг сведен је са 158,7 на 43,9 милијарде долара, пише „Труд”.

  

(Танјуг)
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