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Обръщение
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
ВАШИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГА МАТЦНЕТЕР,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЩРАКА,
ДАМИ И ГОСПОДА,
За мен е огромна чест да ви приветствам от името на над 53000 активно действащи
фирми, които представляват над половината от БВП на страната и над 70% от
външнотърговския оборот. Пред този форум мога да заявя уверено, че това
положително отношение към Австрия като страна и към австрийските делови среди
като партньори се споделя и от останалите представители на българския бизнес.
Уважението се основава на нашия опит от работата с австрийски партньори заради
коректността на австрийските фирми, заради осезаемата активност и присъствие на
австрийски инвеститори в различните сфери на българската икономика.
Истината е, че ние очаквахме с нетърпение ответна визита на многоуважаемия
Президент на Република Австрия след изключителния прием, който беше оказан на
нашата делегация, в т.ч. и на бизнес частта й през 2012 г.
С риск да се повторя не мога да не отбележа за пореден път отличното ни
сътрудничество с партньорите ни от Австрийската търговско-промишлена палата и
нейния Председател г-н Лайтъл. С удоволствие ще отбележа и сътрудничеството с
партньорите ни от GS1 Австрия, които в качеството си на ментори на GS1 България
допринесоха и допринасят много за напредъка ни във въвеждането на световните
стандарти в сферата на обмен на електронни данни, надеждното проследяване на
движението на продуктите до крайния потребител и като цяло създаването на среда,
осигуряваща защита на интересите на крайния потребител.
Надявам се, че нашите постижения в създаването на електронни приложения за
изпълнението на тези функции за защита на потребителите ще се използват и от нашите
партньори от Австрия, за да бъде сътрудничеството ни взаимноизгодно.
Вече много години върви и сътрудничеството ни и в областта на арбитража, където още
нашите предшественици, ръководители на търговските палати, са подписали всички
необходими документи и са създали съответната договорна база, за да осигурят
увереност в бизнеса в необходимостта от използването на
алтернативните способи за разрешаване на спорове и на първо място – арбитража.
Оценяваме много високо факта, че срещите на нашите държавни ръководители не се
ограничават само до политическата част на двустранното сътрудничество, но всеки път
демонстрират и подкрепата си за бизнеса в усилията му да преодолее трудностите на
времето, в което работим.
Накрая, но не на последно място, искам да отбележа ефективното сътрудничество с
Посолството на Австрия в София, както и непрекъснатия контакт и взаимодействие,
които имахме в лицето на търговския представител на Австрия в София г-н Михаел
Ангерер и чудесното сътрудничество, което имаме със сегашния търговски
представител г-жа Улрике Щрака.

Интересът към днешния форум показва, че имаме огромно поле за развитие на
двустранните контакти и ние трябва да отговорим на това предизвикателство.
Заедно трябва да отговорим и на многобройните предизвикателства към нашите
икономики, в т.ч. осигуряване защитата на интересите на европейските фирми при
преговорите за свободна търговия с Япония, САЩ, в реализирането на Дунавската
стратегия, в подготовката на нашите партньори от Западните Балкани за тяхната
европейска перспектива, а защо не и за разширяване на сътрудничеството в рамките на
Черноморския и Каспийския регион.
Като благодаря още веднъж за цялото това сътрудничество искам да пожелая успех на
днешния форум, ползотворни срещи и нови договори между българските и австрийски
фирми.

