Чешћи сусрети српских и непалских привредника у циљу презентовања привреда и могућности за с
субота, 05. мај 2018.

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић, који
борави у званичној посети Непалу, посетио је данас у Катмандуу Непалску привредну
комору.
У разговору са члановима Привредне коморе Непала и угладним званицама, шеф српске
дипломатије изразио је задовољство поводом посете Непалу. Истакао је да су односи
Србије и Непала традиционално добри, да су засновани на узајамном разумевању и
поверењу. Нагласио је да следеће, 2019. године, Србија и Непал обележавају 60 година
од успостављања билатералних односа и изразио наду да ће и привредници Србије и
Непала бити део обележавања ове значајне годишњице, како би се односи развијали још
снажније.
„Врло ме радује напредак који смо последњих година постигли у економској сарадњи
између Србије и Непала, посебно кроз присуство непалских компанија у Србији. Ту
свакако најпре мислим на „CG Corp" из Катмандуа, која је 05. октобра 2017. године у Руми
отворила своју прву европску фабрику за производњу нудли и других полуготових јела од
тестенина."
Министар Дачић подвукао је да је Србија је заинтересована за унапређење економских
односа са Непалом, како на нивоу повећања робне размене, тако и на нивоу инвестиција
и учешћа у инфраструктурним и другим пројектима у Непалу. Министар је истакао да
српска економија има снажан пољопривредни потенцијал и да смо заинтересовани да
Непалу понудимо пољопривредне производе, и сарадњу у области научно-техничке
сарадње у пољопривреди.
„Сматрам да је данашњи сусрет први корак у успостављању директних контаката
привредних комора Србије и Непала, и надамо се да ћемо имати прилику да неке од
присутних привредника ускоро видимо у Србији", истакао је шеф српске дипломатије.
Имајући у виду удаљеност тржишта и недовољно познавање привредних потенцијала две
земље, министар Дачић предложио је чешће сусрете српских и непалских привредника,
организовање промотивних активности у циљу презентовања привреда и њихових
могућности за сарадњу. Непалски привредници прихватили су предлог министра Дачића
да дођу у посету Србији и посета ће бити реализована у септембру ове године.
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„Уверавам вас да ћете у Влади Републике Србије, односно Привредној комори и
надлежним економским институцијама, а наравно и нашој Амбасади у Њу Делхију, имати
компетентне и благонаклоне саговорнике, који вам стоје на располагању за све
информације, податке и савете који су вам потребни у процени ваших интереса и прилика
за пословање у нашој земљи. Надам се да ћемо се врло брзо срести у Србији, где сте увек
добродошли", закључио је у свом обраћању министар Дачић.

{youtube}9OTVBIkWYWE{/youtube}

2/2

