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Balkán české firmy láká – po Albánském fóru přichází na řadu
Bosna a Chorvatsko
České firmy považují Balkán za vhodnou destinaci pro své investice i za místo pro hledání možných obchodních
partnerství. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) proto vychází vstříc jejich potřebám.
Právě dnes SP ČR v Praze uspořádal Česko-albánské business fórum, poté od 14. do 16. října vypraví podnikatelskou
misi do Bosny a Hercegoviny a Chorvatska, která doprovodí návštěvu ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Největší
domácí zaměstnavatelský svaz v obou zemích také uspořádá společně s místními partnerskými organizacemi
podnikatelská fóra.
Mise vedené viceprezidentem SP ČR Stanislavem Kázeckým se zúčastní zástupci 12 českých společností. „Jedná se o
firmy z oblasti systémů pro dopravní infrastrukturu, elektrotechniky a elektroniky, zdravotnictví, energetiky,
obranného průmyslu, textilního průmyslu, environmentální technologie a právních služeb,“ uvedl Stanislav
Kázecký. „Obory dobře odpovídají potřebám obou zemí,“ konstatoval.
ČR s oběma státy pojí dlouholeté těsné společenské a kulturní vazby přetrvávající z dob někdejšího Československa a
bývalé Jugoslávie. Balkán je rovněž dlouhodobě jednou z priorit české zahraniční politiky a ČR proto aktivně
podporovala (v případě Chorvatska) a nadále podporuje (u Bosny a Hercegoviny) jejich integraci do Evropské unie (EU).
V případě Bosny a Hercegoviny bude mít SP ČR s podnikatelskou misí svou premiéru. Jde sice teprve spíše o rozvíjející
se trh, přesto může být pro řadu českých firem zajímavý. Obzvlášť proto, že Česko má v regionu stále velmi dobré
jméno.
Naopak do Chorvatska SP ČR již několik misí uspořádal. Naposledy to bylo v roce 2008, kdy zástupci českých firem do
tolik oblíbené destinace pro české turisty doprovodili tehdejšího premiéra Mirka Topolánka. Tehdy balkánská země
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ovšem ještě nebyla členem Evropské unie (EU). Od roku 2013, kdy se Chorvatsko stalo jejím 28. členským státem,
ovšem jeho atraktivita pro český průmysl ještě více vzrostla.
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