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Novi gospodarski mostovi između Hrvatske i BiH

Ojačati poduzetničku klimu, osnažiti gospodarstvenike s obje strane granice,
potaknuti suradnju i ulaganja – najvažnije su poruke s nedavno održanog
međunarodnog stručno-znanstvenog skupa “Perspektive razvoja županjske
(HR) i oraške (BIH) Posavine”. Inicijativom poduzetnika i saborskog
zastupnika Ivice Mišića, u Županji su se okupili sudionici i gosti iz Hrvatske i
Bosne i Hercegovine kako bi ukazali na važnost suradnje i dobrosusjedskih
odnosa, poglavito kad je riječ o gospodarskom povezivanju.
“Ja sam iz bosanske Posavine i vidim te ljude s druge strane Posavine, naše Hrvate i s ove strane
vidimo jedan narod, isti narod na dvije strane, pa sam si postavio pitanje kako možemo optimizam
dati ovom narodu, kako možemo podići poduzetnike, dati im sigurnost da ulažu i da dugotrajno rade
na ovom području. Nadam se da ovo neće biti zadnje, ovo je znanstveno-gospodarski projekt, a
gospodarstvo će vjerojatno biti sljedeći korak gdje ćemo sve skupiti”, objasnio je Mišić razloge
održavanja skupa.
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Premijer Andrej Plenković podržava ovaj projekt, napomenuo je Mišić i naglasio kako želi napraviti
nešto što bi vrijedilo za ovaj dio svijeta i za cijelu Hrvatsku. Davor Huška iz Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije dotaknuo se raspoloživih financijskih sredstava Ministarstva i EU
fondova, Ilija Cota, direktor razvojne županijske agencija “HRAST” govorio o ulozi Agencije za
razvoj Vukovarsko-srijemske županije kao regionalnog koordinatora s naglaskom na strateške
projekte Vukovarsko-srijemske županije.

Uz ostale, predavanja su održali Marko Mijatović iz Orašja s temom “Visoko školstvo i obrazovanje
odraslih, naspram potreba tržišta rada sada i u budućnosti u ovom kraju”, Blanka Oršolić iz Bosne i
Hercegovine na temu “Uloga i značaj tijela javne uprave na razvoj poduzetništva s osvrtom na radni
moral i etiku javnih službenika”, Marin Sopta koji je govorio o odnosu Hrvata u domovini i izvan nje i
perspektivama tog odnosa.

2/3

Josip Župarić, delegat Hrvatskog svjetskog kongresa iz Münchena i član Odjela za gospodarstvo,
svojim je dolaskom podržao skup za koji se nada kako će se nastaviti u budućnosti. Objasnio je način
funkcioniranja njemačkog školstva, čiji bi se primjeri mogli primijeniti i u Hrvatskoj, s ciljem
zadržavanja mladih u domovini.
O ovoj aktualnoj temi razgovarat će se i Orašju krajem godine, najavili su organizatori. Cilj je domaćoj
i inozemnoj javnosti predstaviti mogućnosti investiranja u ove krajeve kako bi potaknuli snažniji
investicijski ciklus. Okrugli stol, pod naslovom “Novi poduzetnički mostovi”, bit će usmjereni,
posebice, prema poduzetnicima Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske.
Hrvatski svjetski kongres podržava i prati ovakve progresivne inicijative čiji je cilj ekonomsko
osnaživanje i poticanje poduzetničke klime, posebice u povezivanju domaćih i iseljenih
gospodarstvenika.
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