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Русија неће правити војне базе на Куби и у Венецуели, светску економску кризу ће проћи
с минималним губицима, национална валута неће девалвирати захваљујући златним
резервама, неће бити масовне незапослености, неће се повући из Јужне Осетије и
Абхазије... То су само нека од 72 питања на која је руски премијер Путин одговорио у
разговору са грађанима Русије. Статистика је забележила да је разговор трајао 3 сата и
8 минута, да је било 1,5 милиона телефонских позива и више од 600 СМС.

Одговарајући на огроман број питања посвећених светској економској кризи, Путин је
обећао да се 1998. година више неће поновити јер држава има могућности да преко
банака директно подржи крупне компаније. Раст економије, иако смањен, биће и даље
велики – на крају ове године, уместо планираних 7,5 процената, износиће 6,8 до 6,9
посто. Либерална правила увоза и извоза валуте и новца уведена 2006. године неће
бити укинута.

Премијер је објаснио и високу инфлацију која ће на крају године износити око 13
процената: „Због светске кризе Централна банка и Министарство финансија морали су
да убаце у економију велики обим ликвидности што је утицало на инфлацију”.

Говорећи о међународној политици руски премијер је изразио наду да ће се односи са
Америком побољшати, и додао да већ „стижу позитивни сигнали” из окружења новог
председника. „Ми већ чујемо да треба још једном проценити сврсисходност размештања
система ПРО у Пољској и Чешкој. Ако то нису само празне приче, ако буде
трансформисано у практичну политику, наша реакција ће бити адекватна и наши
амерички партнери ће је одмах осетити”, рекао је он.

Није заобиђена ни тема Кавказа. Путин је рекао да се РФ неће повући из Јужне Осетије
и Абхазије. „Руководство Грузије организовало је крвави рат и збрисало са лица земље
10 осетинских села, напало наше миротворце од којих су многи погинули… они су
вршили своју дужност према међународним обавезама. Многи од њих су изгинули и за то
мора неко да одговара”.

Вежбе руске северне флоте у Карипском мору биле су повод и за питања о евентуалним
руским базама у Венецуели и на Куби. Путин је изјавио да таквих база неће бити али да
је могуће користити инфраструктуру тих република уколико то буде потребно. Он је
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открио, како је рекао, „страшну тајну” да је Русија, кад је упутила своје бродове према
Венецуели, добила позив од бројних држава да њени бродови „сврате” у њихове луке.

Грађане Русије традиционално занима будућност Владимира Путина чији је рејтинг и
даље веома висок. Питали су како успева да истовремено функционише као премијер и
шеф владајуће партије на шта је он одговорио да се тај спој показао као веома добар
управо у време ове финансијске кизе: „Лидерство у партији је важна компонента, али је
много важније то што ја као председник владе могу да се ослањам на парламентарну
већину. То је веома важно сада кад треба брзо доносити одлуке. Да није такве узајамне
сарадње с највећом политичком снагом у парламенту, ситуација у земљи била би много
гора”, објаснио је премијер.

О недавним изменама Устава које су омогућиле председнику државе да на том месту
остане шест година, Путин је рекао да је то „ствар укуса”, али да сматра да је „у великој
земљи, каква је Русија, то основано”. А на питање да ли ће се кандидовати на следећим
изборима 2012. одговорио је –„видећемо”.

(Политика)
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