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Chers amis,

13 pays Européens sur 27 sont passés par une 
alternance politique depuis 2008. Un nou-
veau consensus commence à émerger sur la 
nécessite de compléter la rigueur budgétaire 
par des initiatives de croissance coordonnées.
Sans préjuger du bien-fondé de ces initia-
tives ni des chances de réussite du Conseil 
Européen de Juin, il parait clair que l'Eu-
rope Centrale – à la triste exception de la 
Hongrie – confirme son rôle de réservoir de 
croissance pour l'Europe. Le prochain cycle 
d'affaires sera bénéfique à ceux qui s'y seront 
préparés…
Venez donc en bonne compagnie célébrer vos 
succès passés et à venir lors du tournoi de 
golf du 13 juin, des traditionnels tournois de 
pétanque en région ou lors de nos Cafés du 
commerce ! 
Cordialement

Vážení přátelé,

Od roku 2008 došlo ve 13 z 27 evropských zemí 
ke střídání politických garnitur a začíná se ob-
jevovat shoda v názoru na nutnost doplnit roz-
počtovou přísnost koordinovanými růstovými 
iniciativami.
Aniž bychom hodnotili jejich opodstatněnost či 
šance na úspěch červnového zasedání Evropské 
rady, ukazuje se, že střední Evropa – až na smut-
nou výjimku Maďarska – potvrzuje svou roli 
zdroje evropského růstu. Další vývoj podnikání 
bude příznivý pro ty, kteří budou připraveni…

Přijďte oslavit své dosavadní i budoucí úspěchy 
v dobré společnosti, kterou nabídne golfový tur-
naj pořádaný 13. června, pravidelné regionální 
turnaje v pétanque, nebo u příležitosti nefor-
málních setkáních Café du commerce. 
Srdečně Váš

Constantin Kinský
Président de la Chambre  
de commerce franco-tchèque
Předseda Francouzsko-české  
obchodní komory
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