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Надяваме се създалата се ситуация в България да не забави сроковете за пускането
на Дунав мост 2, каза за Радио “Фокус”- Видин Красимир Кирилов, председател на
Видинската търговско-промишлена палата. „ Въвеждането в експолатация на Дунав
мост 2 ще окаже положителен ефект върху икономиката на региона ни. Но може би
ефектът няма да е толкова да е голям, така както всички се надяват. Ако това
съоръжение бе факт преди 10 години, последиците в развитието на региона щяха да
бъдат други”, заяви Кирилов. Според него мостът ще бъде стимул за чуждите
инвестиции в региона, тъй като той ще улесни много достъпът както до съседна
Румъния, така и до цяла Европа. Кирилов посочи, че с пускането на Дунав мост 2
малкият бизнес ще може да осъществява бизнес отношения със съседна Румъния.
„Сега този малък бизнес е спиран да търгува с румънската страна като се имат пред
вид цените на ферибота и времето, което се губи на този ферибот”, уточни
председателят на Видинската търговско промишлена палата. Според него с пускането
на Дунав мост 2 чуждите инвеститори, които до сега са се колебаели да инвестират в
региона вече няма да имат печки да направят това. За инвеститорски интерес има
постоянни индикации от местната власт, посочи Кирилов. Той бе категоричен, че освен
инвеститорския интерес трябва да се поради по всичко останало в региона – все още
лоша остава инфраструктурата, която дори не търпи коментар. „Проблеми има и при
човешки ресурси, които навсякъде прокламираме, че има във Видин. Голямата
безработица, която е във Видин не означава, че това са висококвалифицирани хора,
които веднага са готови да започнат работа.Тук трябва да се поработи върху
обучението на тези хора, квалификацията и мотивацията за да могат те да станат тази
желана работна сила за потенциалните инвеститори”, категоричен е Красимир
Кирилов.
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