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Македонски министър призова за икономически патриотизъм на Балканите  
София, 10 юни /Екатерина Тотева, БТА/ 
На Балканите чувствата на патриотизъм трябва да се променят с икономически патриотизъм, 
заяви министърът на икономиката на Македония Дритон Кучи на среща с представители на 
български работодателски организации. Българската търговско-промишлена палата е домакин 
на срещата. В Македония започва нова ера, политическата криза е завършила и това ще 
съдейства икономическите отношения между двете държа  ви да станат още по-добри, 
допълни министър Кучи.Сред сферите на сътрудничество той изтъкна процеса на 
хармонизиране на македонското законодателство с европейското, визирайки опита на 
България в тази област. Министърът на икономиката на Македония изтъкна, че България е 
петият най-голям партньор на страната му в търговията.Бизнес климатът в Македония е 
насочен към привличане на чуждестранни инвеститори, заяви министър Кучи и изрази 
надежда да се отвори път за нови инвеститори от България. Сред успешните български 
инвестиции в Македо  ния министърът изтъкна тази на "Минстрой" .Министър Кучи съобщи, че 
скоро ще бъде оправена покана към българските му колеги с ресор икономика, енергетика и 
туризъм да посетят Македония за участие в заседание на междуправителствена комисия за 
икономическо и научно-техническо сътрудничество.Председателят на Македонско-българската 
стопанска камара Зоре Темелковски каза, че двустранната търговия има потенциал да 
надхвърли един милиард долара до 2017 г. от сегашните 800 млн.долара и напомни за някои 
от по-значимите македонските инвестиции  в България, сред които е рафинерия за олио в 
Плевен и компания за строителни материали в Перник.Сред сферите с потенциал за 
сътрудничество по време на срещата бяха откроени енергетиката, околната среда, селското 
стопанство, преработвателната индустрия, търговията, високите технологии, както и съвместни 
проекти в трети страни. Сред проблемите, затрудняващи работата на деловите среди, бяха 
посочени - инфраструктурата, граничните пунктове. Представители на бизнеса от България 
изтъкнаха възможността Македония и България на двустранна     снова да решават 
проблемите, без да чакат за това ЕС. /МХ/ 
 


