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АНКАРА – Руски премијер Владимир Путин и његов турски колега Реџеп Тајип Ердоган
потписали су протокол о сарадњи двеју земаља у гасној индустрији, којим је Анкара дала
пристанак да се део међународног гасовода „Јужни ток” изгради и кроз турске
територијалне воде у Црном мору.

  

Протокол се односи на могућност скорашње градње „Јужног тока” кроз део турске
економске зоне и влада Турске је дала свој суштински допринос да се то оствари, рекао
је Ердоган на конференцији за медије после потписивања, пренеле су агенције.

  

Руски министар енергетике Сергеј Шматко је непосредно пре тога изјавио да се Москва
нада да ће изградња „Јужног тока”, који треба да допрема руски гас у Западну Европу
преко Бугарске, Србије, Мађарске и Аустрије, почети следеће године.

  

У изјави новинарима после потписивања, Путин је прецизирао да су обе земље
заинтересоване за даље јачање економске сарадње и да су постигле договор и о
заједничком учешћу у реализацији низа других важних пројеката.

  

Русија ће, прецизирао је Путин, учествовати у изградњи прве турске атомске електране,
а две стране су постигле и договор о будућој сарадњи у истраживању космоса, као и
поштовању безбедносних стандарда у индустрији прераде рибе.

  

Путин је указао и да је вредност двостране трговине лани увећана за око 50 одсто, на
више од 33 милијарде долара и да је Русија заузела прво место међу турским
спољнотрговинским партнерима, док је Турска на петом месту на прошлогодишњој листи
највећих трговинских партнера Русије.

  

„Намеравамо да предузмемо све мере да би у постојећим сложеним условима глобалне
економске кризе на најбољи могући начин очували позтивну динамику двостраних
односа и покренули иницијативе за реализацију нових пројеката”, закључио је Путин.
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Данашној свечаности потписивања споразума о изградњи дела гасовода „Јужни ток”
кроз део турске економске зоне присуствовао је и италијански премијер Силвио
Берлускони, чија земља такође учествује у реализацији тог међународног енергетског
пројекта. Други крак „Јужног тока”, после Бугарске, пролази кроз Грчку, па испод
Средоземља, иде до Италије.

  

(Танјуг)
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