________________________________________________________________________________
Kontaktní centrum pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje
vás zve na setkání

BUSINESS DEN:

BĚLORUSKO
Termín:
Místo:

18. listopadu 2015 (10:00-12:00)
Technologické inovační centrum, Vavrečkova 5262, Zlín
budova č. 23, zasedací sál ve 4. patře

09:45

Prezence

10:00

Zahájení, úvodní slova
Ing. Ivona Huňková, předsedkyně představenstva KHK ZK
zástupce Zlínského kraje

10:15

Bilaterální ekonomické vztahy mezi ČR a Běloruskem
J. E. Valery Kurdyukov, velvyslanec Běloruské republiky v ČR

10:30

Svobodné ekonomické zóny v Bělorusku a systémy obchodování
Viktar Ševcov, rada pro obchodní a ekonomické otázky, Velvyslanectví Běloruské republiky v ČR

10:45

Česko-běloruská obchodní spolupráce, obchodní příležitosti pro české firmy
Ing. Ivan Galát, Odbor zahraničně ekonomických politik I, Ministertsvo průmyslu a obchodu ČR

11:00

Pojištění exportu do Běloruska
Ing. Michal Janků, Exportní garanční a pojišťovací společnost

11:15

Předání praktických informací a zkušeností při obchodování a podnikání v Bělorusku
Diskuse

Změna programu vyhrazena
Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 16. 11. 2015 na níže uvedených kontaktech:
Bohdana Konečná, tel.:+420 572 154 554, +420 731 555 134, e-mail: konecna@khkzlin.cz
Cena:
400,- Kč pro členy KHK ZK
600,- Kč pro nečleny (ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Úhrada je možná v hotovosti před zahájením akce nebo poukázáním částky na účet KHK ZK vedený
u ČSOB, č. ú.: 2446268/0300, VS:18112015

________________________________________________________________________________

Bělorusko patří mezi zájmové země definované v Exportní strategii ČR 2012-2020 s potenciálem
pro české exportéry. Ekonomická a obchodní spolupráce mezi ČR a Běloruskem je v současné době
nejrychleji rostoucí oblastí v bilaterálních vztazích. Bělorusko je členem Celní unie
a Eurasijské hospodářské unie, díky které se předpokládá vytvoření gigantického spotřebitelského
trhu s více než 250 mil. obyvateli. Svobodné ekonomické zóny nabízejí zahraničním investorům
výhodné podmínky pro realizaci investic, zájem je i o zakládání společných podniků.

Perspektivní oblasti pro české exportéry:
 Petrochemický průmysl – technologie a zařízení pro těžbu a zpracování surovin (ropa,
plyn), distribuce ropy a podniky chemického průmyslu
 Energetický průmysl – dodávka komponentů pro energetiku a energetické strojírenství,
podíl na modernizaci)
 Strojírenství - dodávky technologických celků, svislých soustruhů a dalších strojů
 Městská infrastruktura - nutnost komplexní modernizace vodovodních a odpadních sítí,
rozšíření trasy metra v Minsku
 Dopravní infrastruktura - dodávka kolejové techniky, komponentů (tj. podvozky, kola,
generátory, sedací soupravy apod.)
 Agrární sektor - rekonstrukce farem, modernizace zpracovatelského průmyslu
 Potravinářství – předpoklad vytvoření podmínek potřebných pro výrobu širokého sortimentu
produkce (masné produkty)

