
Господин Краевски, в какво виж-
дате ролята на Камарата?

Камарата е  като живо същество 
– развива се и  отговаря на изис-
кванията, които й поставя времето. 
В началото дейността й е била пре-
димно информационна – предоста-
вяла е информация на чешки фирми 
в България и на български – в Чехия. 
В  момента това е  минало, тъй като 
информацията е безкрайно достъп-
на в нет-пространството. Онова, от 
което фирмите имат нужда днес, 
е  конкретна помощ с  конкретен 
проект. И  точно тук можем да по-
могнем, тъй като познаваме услови-
ята. Другото, което също е  важно, 
е  че можем да лобираме (в  добрия 

смисъл на думата) за прокарване на 
конкретна идея.

Може ли да съдейства Посол-
ството ни?

Естествено, че може да съдейства 
и мисля, че го прави. Но има друг ва-
жен момент и той е отразен в терми-
на „икономическа дипломация“. Тя 
е много важна. В Чехия има съвсем 
ясна стратегия и  правила, и  чехите 
са много по-активни от нас. Много 
по-често, например, ни канят на по-
литически изяви и политико-иконо-
мически форуми, отколкото българ-
ската страна. Мисля, че това, което 
ни липсва, е именно такава полити-
ческа линия. В това отношение има 
много да се учим и  то не само от 
чехите. Много силен пример е Чеш-
ко-румънската камара. Ние помог-
нахме на нашите румънски колеги 
за създаването й, предоставихме 
им нашата документация и  опит, 
но в момента те са много по-напред 
от нас. Имат условия и възможност 
да канят гости и експерти, да ги на-
станяват в хотели от най-висока ка-
тегория, както и да им платят – ако 
е необходимо. Всичко това също е от 
значение.

Това опира до финанси. Някой 
подкрепя ли ви финансово?

Не. Но въпросът не опира само 
до пари. Вярно е, че някой трябва 
да плати хотелите, конферентните 
зали и експертите. По наше мнение 
е  необходимо организирането на 
крупни съвместни изяви на високо 
ниво. През 2000 г., например, в Пра-
га се състоя форум по въпросите на 
енергетиката. Той фокусира вни-
манието към България и  привлече 
много чешки инвеститори. Ако ис-
каме да предизвикаме втора вълна 
на инвестиции след отминаването 
на кризата, мисля, че има нужда от 
нещо подобно. Но ние не можем 

да го направим сами. Можем да го 
организираме, но не и да го финан-
сираме, нито да привлечем съот-
ветното внимание без политическа 
подкрепа.

Как бихте определил търговски-
те отношения между двете дър-
жави в момента?

Подобни обобщения винаги са 
много трудни. Факт е, че при вли-
зането на България в  Европейския 
съюз имаше много силен интерес 
към българския пазар от страна на 
Чехия. В рамките на една година все-
ки, който искаше да стъпи на него, 
го направи и сега интересът спадна. 
Това обаче е  резултат и  от между-
народната криза, тъй като фирми-
те консолидират собствеността си. 
Или поне аз така смятам.

Има и  много български фирми, 
които проявяват интерес към чеш-
кия пазар. Това е  положително, но 
лошото е, че опитват да стъпят на 
него, изтъквайки евтината работна 
ръка и ниската себестойност на сто-
ката. Не мисля, че това е  подходя-
щият начин. По-скоро са необходи-
ми технологично сложни продукти 
и качество.

Има български фирми, които 
влизат със земеделска продукция. 
Започват, да кажем, с  вина и  по-
степенно разширяват асортимента 
– което е  добре, това е  обичайният 
път на развитие.

Мислите ли, че Камарата наис-
тина може да окаже реална под-
крепа?

Ние помагаме, но трябва да 
бъде ясно, че нито политиците, 
нито Камарата могат да свършат 
работата на бизнеса. Ние можем 
да побутнем, да помогнем и да ло-
бираме, но бизнесът не си ли свър-
ши работата сам – няма кой да му 
помогне. �

ЧЕШКО-БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА Е  ОСНОВАНА ПРЕЗ 1997 Г. РОЛЯТА Й Е  ДА СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗВИ-
ТИЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ. ЧЛЕНСТВОТО В НЕЯ Е ОТКРИТО КАКТО ЗА ФИЗИ-
ЧЕСКИ, ТАКА И ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ЧЕХИЯ И ОТ БЪЛГАРИЯ. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ НЕИН ПРЕЗИДЕНТ 
Е ТОДОР КРАЕВСКИ, А ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ – КИРИЛ БЕРОВСКИ.

ЧЧЕШЕШКОКО-ББЪЛЪЛГГААГГГ РРСКСКАТАТАА ТЪТЪРГРГОВОВСКС АА КАКАМАМАРРА Е ОСНОВАНА ПРЕЗ 1997 Г.Г РОЛЯТА Й Е ДА СЪ

„Липсва ни икономическа 
дипломация“

СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“ 
ВИ КАНИ  

НА ПРАЗНИКА НА ВИНОТО  
И ДОБРОТО НАСТРОЕНИЕ  

„ТРИФОН ЗАРЕЗАН 2011“

БЪЛГАРСКА И БАЛКАНСКА  
МУЗИКА И ТАНЦИ, 

ИЗБОР НА ЦАР НА ВИНОТО 2011

18. 2. 2011 Г.
CASA GELMI, KORUNNÍ 30, 

PRAHA 2

28 · брой 5 · РОДЕН ГЛАС

Б
И

З
Н

Е
С

Ъ
Т

�  ИНТЕРВЮТО ВЗЕ: Ели Мандажиева


