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 Спољнотрговинска размена Србије и Бугарске износила је у 2017. години рекордних
милијарду евра, али би у наредном периоду могла да достигне 3,5 милијарди евра,
оценили су на пословном форуму "Србија-Бугарска" у Нишу потпредседница Владе
Србије Зорана Михајловић и заменик премијера Бугарске Томислав Дончев.

  Михајловић је рекла да дипломатски односи Србије и Бугарске трају 139 година, и за то
време било је и лоших и добрих периода, али је нагласила да смо сада "добри суседи и
имамо добре односе".

  

"Влада Србије ради на уклањању физичких баријера, између осталог радимо на
завршетку источног крака Коридора 10 и електрификацији пруге од Ниша до
Димитровграда, али инсистирамо на уклањању и нефизичких баријера", изјавила је
Михајловић на скупу одржаном у нишком Официрском дому.

  

Како је казала, дешава се да возови на граници Србије и Бугарске стоје сатима, што није
добро за конкурентност две привреде.

  

"Желимо да будемо водећа земља међу земљама источне Европе и желимо да будемо у
Европској унији. Да би причали о будућем развоју морамо да радимо више", изјавила је
Михајловић која је и министарка градјевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
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Она је позвала привреднике из Србије и Бугарске да се удружују и да заједнички раде
на пројектима које Србија земља покреће, између осталог и на изградњи ауто пута
Ниш-Мердаре-Приштина.

  

Заменик премијера Бугарске Томислав Дончев казао је да Бугарска ради на томе да
земље Западног Балкана постану чланице Европске уније и подсетио да је Бугарска
након уласка у Европску унију дуплирала бруто друштвени производ, а незапосленост је
смањена на шест процената.

  

"Размена са Србијом износи милијарду евра, али реците нам шта треба да урадимо да би
вама привредницима помогли у пословању и повећали размену на 3,5 милијарди евра",
казао је Дончев.

  

Он је рекао да је јако битно да постоји више саобраћајница и више веза у железничком
транспорту, "мада бизнис све више иде ИТ путевима".

  

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж је казао да је пословни форум
организован како би се повезали привредници из Србије и Бугарске и договорили
заједничке послове и излазак на тржиште.

  

"Највеће шансе за уговарање послова, према исказаном интересовању привредника,
имају фирме које се баве производњом прехрамбених производа, грађевинских машина
и опреме, као и ИТ компаније", рекао је Чадеж.

  

Он је казао да спољнотрговинска размена две земље стално расте и достигла је у 2017.
години милијарду евра.

  

"Око 3.500 фирми из Србије извози у Бугарску. Нашу сарадњу у будућности све више ће
предводити мала и средња предузећа", рекао је Чадеж.
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Пословни форум "Србија-Бугарска" окупио је више од 200 привредника из 130 фирми.

  

(Бета)
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