Реализујући програм научно истраживачког рада, Економски факултет у Приштини
са привременим седиштем у Косовској Митровици, 5. и 6. новембра 2013. године,
организује међународни научни скуп под називом:
„ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВЕ ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ
СРБИЈЕ И РУСИЈЕ“
Сматрајући да је време одржавања научног скупа оптимално усклађено са
најновијим дешавањима на плану економске сарадње двеју земаља, убеђени смо
даће интересовање научне, стручне, али и шире јавности, бити велико, као и да ће
ангажман научних радника на проучавању теме научног скупа, дати пуни
допринособјективном сагледавању досадашње и унапређивању будуће економске
сарадње наших земаља.
Истражујући историјске везе Србије и Русије стиче се утисак да је у досадашњем
времену већа пажња поклањана уметничким, културним, духовним и политичким,
а знатно мање економским односима наших држава и народа. Управо због тога
историјат економских веза нема тако богату прошлост, какав је случај са дугом
традицијом и богатством српско-руске сарадње на осталим пољима.
Први документи о економској сарадњи ове две земље потичу из 15. века када су
први трговци путовали из Србије у Русију и обратно. Србија је први кредит од
Русије добила 1867. године за изградњу железнице од Радујевца до Ниша.
У новије време економски односи се значајно интензивирају и може се рећи они
сада представљају прву и главну линију српско-руске сарадње.
Србија је са Русијом 2000. године склопила Споразум о слободној трговини који
омогућава нашој земљи да преко 95% домаћих производа извезе у Русију без
царине. То је веома важан адут наше земље у привлачењу страних инвестиција, али
и у бољем искоришћавању сопствених ресурса кроз покривање тражње на
огромном руском тржишту.
Србија и Русија су током 2008. године закључиле Споразум о сарадњи у
нафтногасној области и Меморандум о разумевању за реализацију гасовода
ЈУЖНИ ТОК, чија изградња је почела крајем 2012. године. Ради се о крупном и
изузетно значајном пројекту чијом реализацијом ће се обезбедити енергетска
сигурност наше земље, уз низ пратећих погодности за убрзани економски развој
читаве привреде. Највећа руска банка СБЕРБАНКА започела је пословање у нашој
земљи, а у најави су и стратешко партнерство руских компанија са смедеревском
железаром, као и улагања у читав низ пројеката у нашој земљи. Под повољним
условима започиње реализација руског кредита у износу од 800 милиона долара
намењеног реконструкцији и модернизацији наших железница, а ускоро се очекује
нови кредитни аранжман од једне милијарде долара. Велике инвестиције очекују се

кроз војно-техничку сарадњу, као и на реализацији читавог низа других развојних
пројеката.
Потпуно је излишна дилема да ли се Србија окреће истоку или западу. Најбоља је
солуција за све да Србија буде мост за повезивање истока и запада, пре свега у
економској, али и не мање важним подручјима културне, научне, безбедносне,
политичке и сваке друге корисне сарадње која ће бити на ползу земљама и
народима који се у ту сарадњу укључују.
Тематске области:


Међународна економија



Економска анализа и политика,



Макроекономија,



Микроекономија,



Међународне финансије



Међународно банкарство



Статистичка анализа



Електронско пословање са иностранством



Квантитативне методе у економији



Менаџмент,



Маркетинг,



Предузетништво,



Рачуноводство и ревизија,



Инвестиције,



Финансијски менаџмент



Техничко-технолошки развој,



Демографија



Социопсихолошка истраживања у економској анализи,



Као и све друге области које представљају потпору развоју и унапређивању
економских односа Србије и Русије.

