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Domjenak u Francuskoj rezidenciji – 30. siječnja 2017. 

Govor veleposlanika Francuske Republike 

 

 

Uvaženi članovi Vlade, 

Poštovani gradonačelniče Grada Zagreba, 

Poštovani gospodine Charles Paradis, 

Uvaženi predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Hrvatske gospodarske 

komore (HGK) i Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore, 

Dragi prijatelji francuski i hrvatski poduzetnici, 

Dame i gospodo, 

 

Dvadeset i pet godina nakon međunarodnog priznanja Hrvatske, naši bilateralni 

odnosi unaprijedili su se na svim područjima. Ostvareni napredak i izgledi za 

razmjenu i suradnju između naših dviju zemalja najdinamičniji su na ekonomskom 

planu. 

 

Ovaj posjet Francuske udruge poslodavaca dolazi u pravi trenutak jer omogućuje 

postavljanje novog smjera za naše odnose, uzimajući u obzir  smjernice Vlade 

gospodina Andreja Plenkovića. Ovo je ujedno i prigoda za brojne sastanke između 

naših dviju poslovnih mreža ; francuske i hrvatske. 

 

MEDEF je posljednji put posjetio Hrvatsku početkom 2013. godine, netom prije 

ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Ove 2017. godine, upravo prvo hrvatsko 

predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici 2020. godine, počinje privlačiti 

pozornost. Hrvatska vlada će se morati pripremiti za ovo važno razdoblje u 

međunarodnom kontekstu. Suradnja između naših dviju zemalja stoga će poprimiti 

novu dimenziju. 

 

U 2016. godini, Hrvatska je izašla iz razdoblja u kojem su prevladavale posljedice 

recesije koje su usporile njezin gospodarski rast. Ovaj posjet MEDEF-a stotinjak 

dana nakon formiranja Vlade, prilika je da zajednički damo zamah ambicioznom 

rastu, utemeljenom na izvanrednim komparativnim prednostima Hrvatske. Velike 

sposobnosti hrvatskih građana, izvanredna ljepota ove zemlje, njezin zemljopisni 

položaj, vezanost za tradiciju, ali i visok stupanj prilagodljivosti i inovacije, 

predstavljaju ključni doprinos ekonomskom potencijalu Europe. Investicija je ključna 

za konsolidaciju ovog rasta, usmjerenog prema mladima. 

Svi želimo svjedočiti realizaciji projekata osmišljenih u Hrvatskoj, na razini 

dodijeljenih sredstava Europske unije u svim područjima. 



 

Gospodarski odnosi između naše dvije zemlje u posljednjih nekoliko godina odraz su 

novog modela rasta koji je u nastajanju u Hrvatskoj. Od 2015. godine, naši trgovinski 

odnosi uzajamno rastu: francuski izvoz u Hrvatsku je u porastu, ali i hrvatski izvoz u 

Francusku. Zanimljivo je napomenuti da naše razmjene u velikom dijelu imaju 

visoku dodanu vrijednost: mi razmjenjujemo robu i usluge koje sadrže značajnu 

količinu znanja i inovacije o kojoj sam upravo govorio. Mislim pritom na vagone 

koje smo naručili od Đure Đakovića, automobile koje prodajemo hrvatskim 

vozačima. Također bih spomenuo auto-dijelove koje proizvodi AD Plastika u Splitu, 

u zajedničkom ulaganju s tvrtkom FAURECIA, a koji se izvoze diljem svijeta. 

 

A kada ulažemo u Hrvatsku, to radimo u suradnji i uz pomoć naših hrvatskih 

partnera. Nova međunarodna zračna luka u Zagrebu, čije otvorenje očekujemo za 

nekoliko tjedana, to najbolje prikazuje: ovaj je uspjeh rezultat ambicioznog projekta 

investitora, uglavnom francuskih, osmišljen u suradnji s hrvatskim vlastima, a gradio 

ga je veliki broj hrvatskih podugovaratelja. 

 

Uvjeren sam da će se naši ekonomski odnosi razvijati u skladu s ovim uravnoteženim 

i obostrano korisnim modelom. Drago mi je da su članovi delegacije MEDEF kao i 

prisutni članovi Francusko-hrvatske trgovinske i industrijske komore, predstavnici 

inovacija koje želimo pružiti. Tehnološke inovacije u različitim područjima - od 

poljoprivrede, farmaceutike, zrakoplovstva, željeznica, cesta, informacijske 

tehnologije, upravljanja vodom i otpadom, obnovljive energija .... Ali tu su i 

financijske inovacije zato što dobar projekt mora biti dobro financiran kako bi se 

mogao razvijati u dobrim uvjetima, od početka do kraja. 

 

Oko 20 000 hrvatskih turista svake godine posjećuje Francusku. Broj francuskih 

turista u Hrvatskoj je u porastu. Dosegao je brojku od gotovo pola milijuna u 2016. 

godini. Obje zemlje svjesne su činjenice da je turizam ključan za njihove gospodarske 

razmjene. Smatram da ako tome dodamo robe i usluge, naše gospodarske razmjene su 

uravnotežene. To je još jedan pokazatelj obostrano korisne prirode naše suradnje. 

 

Dopustite mi da zaključim uz iskrene zahvale našim hrvatskim partnerima, koji su 

neumorno radili na uspjehu ove misije: Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj 

udruzi poslodavaca, Hrvatskoj agenciji za investicije i konkurentnost, članovima 

Vlade i njihovom osoblju, Gradu Zagrebu i predstavnicima iz ostalih dijelova 

Hrvatske koji su primili francusku delegaciju, te pozdravljam predanost po pitanju 

francusko-hrvatskog prijateljstva. Hvala Vam na pažnji./. 

 

 

 
 

 


