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Председник Србије Борис Тадић завршио је данас државну посету Кини разговором са
шангајским привредницима на бизнис форуму о инвестирању и трговини, оценивши да је
посета била веома успешна. Шангајски привредници интересовали су се за услове
инвестирања у Србију.

  

Учешћем на српско-кинеском привредно-економском форуму у Шангају делегација
Србије са председником Борисом Тадићем на челу, завршавила је вишедневну посету
Кини.

  

Тадић је у разговору са шангајским привредницима на бизнис форуму о инвестирању и
трговини оценио да је посета била веома успешна.

  

Шангајски привредници у разговору са председником Србије интересовали су се за
услове инвестирања у Србију, могућности пословних аранжмана и економску ситуацији у
југоисточној Европи.

  

На почетку обраћања председник Тадић је навео да представља Србију, земљу која
пружа мноштво могућности за покретање пословних аранжмана на обострану корист.

  

"Велико ми је задовољство и сматрам ову посету вашој земљи историјском за Србију.
Иако на почетку 21. века Кина и Србија имају различите улоге, ми смо наше
дугогодишње пријатељске односе остварили кроз стратешко партнертсво", казао је
Тадић.

  

"Кина је кључни економски фактор у свету, а Србија је на европском путу, са централном
позицијом у југоисточној Европи. Веома је важно што нас Кина подржаву у напорима да
постанемо чланица ЕУ, јер је то наш обострани интерес", рекао је српски председник.

  

Председник Србије је рекао да је уверен да кад кинески инвеститори дођу у Србију, не
треба да рачунају само на српскио тржиште које није безначајно, него треба да имају у
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виду тржиште од 8 милиона становника.

  

"Кина треба да има на уму да ће Србија у догледно време постати чланица ЕУ, а док се
то не деси, кинески инвеститори имаће све погодности веће него у свакој земљи
Европске уније", нагласио је Тадић. 

  

Председник Тадић је рекао да долази из Пекинга где је разговарао са председником Ху
Ђинтаом и да су у том разговору дефинисали будућу сарадњу.

  

"То су три тачке - инвестирање, обезбеђивање профита нашим компанијама и
реализација пројеката на обострану добробит. Кина је земља инвеститор, а Србија жели
да обнови свој економски потенцијал у доброј геостратешкој позицији", рекао је Тадић.

  

Како је истакао, Србија постаје велико градилиште, и само у Београду и околини
планира се градња пет мостова преко Дунава и Саве, а један од тих мостова, на потезу
Земун-Борча, биће реализован помоћу кредита кинеске Ексим банке и уз ангажовање
компанија из Кине.

  

"Тај мост биће први кинески мост у Европи и премошћаваће највећи европски пловни
коридор - реку Дунав", рекао је Тадић и позвао кинеске привреднике да инвестирају у
Србију.

  

Председник Србије оценио је ову посету веома успешном рекавши да су сада "отворена
врата нашој влади и привредницима да стратешко партнерство остваре кроз економске
добит, на обострану корист".

  

На крају боравка у Шангају, руководство града показала је председнику Тадићу
последњу реч технике - воз на магнетну левитацију, који развија брзину од 450
километара на час.
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Председник Тадић боравио је од 20. августа у државној посети Кини на позив кинеског
председника Ху Ђинтаоа.

  

Оба председника су оценила да је стратешко партнерство које су оствариле Кина и
Србија велики помак у односима две пријатељске земље.

  

У дипломатској пракси је да Кина организује вишедневну посету државника и омогућава
обилазак више градова, тако да је та земља угостила председника Србије, осим у
Пекингу, и у Сијану, старој престоници Кине, као и Шангају економском центру ове
земље.

  

(РТС)
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