SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY

PODPORA ČESKÉHO EXPORTU
ČTVRTEK, 22. LISTOPADU 2018
WWW.SPCR.CZ

Svaz průmyslu a dopravy ČR – kdo jsme
•
•
•

Největší nestátní organizace zaměstnavatelů a podnikatelů v České
republice.
Dobrovolné sdružení, nezávislé na vládě, politických stranách a odborech.
Reprezentujeme zájmy rozhodující části průmyslu a dopravy,
automobilového, elektrotechnického, chemického průmyslu, energetiky,
strojírenství, informačních a komunikačních technologií a dalších odvětví.
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Svaz průmyslu a dopravy ČR – koho reprezentujeme
•
•

•

11 tisíc firem - členové zaměstnávají přes 1,3 milionu pracovníků
32 kolektivních členů - odvětvových svazů a asociací z klíčových oborů
české ekonomiky, včetně Asociace leteckých výrobců ČR, Asociace
malých a středních podniků a živnostníků, Elektrotechnické asociace
České republiky, ICT UNIE, ocelářská unie, Sdružení automobilového
průmyslu, Svazu obchodu a cestovního ruchu, Svazu chemického
průmyslu, Svazu sléváren a Svazu strojírenské technologie.
Více jak 135 významných individuálních členských firem, včetně velkých
společností jako např. ČEZ, Škoda Auto, ArcelorMittal, IBM, RWE,
Siemens, Třinecké železárny, Linet, Kapsch, Agrofert, atd.
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Svaz průmyslu a dopravy ČR – proč jsme tady?
•

•
•
•
•

SP ČR se dlouhodobě věnuje problematice českého exportu a usiluje již
mnoho let o zkvalitnění ekonomické diplomacie státu s cílem dosáhnout
srovnatelné podpory ekonomických zájmů byznysu v ČR, jaká je
poskytována podnikatelům v zahraničí.
Ekonomická diplomacie má totiž pro podnikatele v České republice, s
ohledem na zásadní význam exportu pro ekonomiku, velkou důležitost.
Ekonomickou diplomacii chápeme jako proces směřující k podpoře aktivit
podnikatelských subjektů na zahraničních trzích.
V roce 2007 jsme spoluzakládali PP ZRS spolu se Svazem strojírenské
technologie a Asociací podniků českého železničního průmyslu.
Hlavním úkolem Platformy je podpora účasti českých firem v bilaterálních i
multilaterálních rozvojových projektech a hájit zájmy soukromého sektoru
v Radě pro ZRS ČR
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Svaz průmyslu a dopravy ČR – hlavní oblasti zájmu
•

•
•

•
•

Podpora prosazování zájmů členských firem na třetích trzích
(prostřednictvím zahraničních cest ústavních činitelů s podnikatelským
doprovodem, rozšiřování zahraniční sítě)
Exportní financování a pojištění podporující konkurenceschopnost
českých exportérů (zřízena Platforma exportérů) Účast českých firem na státem podporovaných zahraničních veletrzích a
výstavách (Veletržní výbor)
Prioritu podpory ekonomických zájmů v oficiální zahraniční politice České
republiky
Zahraniční rozvojová spolupráce - nezapomínat na vazby k politice ZRS
zejména při cestách do rozvojových zemí, tj. identifikace rozvojových
témat, která umožní partnerské komerční návaznosti na rozvojové
projekty. Komerčně chápané investice, kdy jsou projekty v rámci ZRS
předmětem dodávek čs. zařízení a služeb.
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Svaz průmyslu a dopravy ČR – co se povedlo
•
•

•
•

•
•
•

Podnikatelské mise doprovázející ústavní činitele do zahraničí
Institucionální a finanční podpora státu exportérů se lepší. Zlepšila se
koordinace MPO a MZV, CzechTrade a CzechInvest se lépe synchronizují
se zastupitelskými úřady
Nově otevřené úřady v zahraničí pověřené výkonem ekonomické agendy
a celkové posílení sítě diplomatů, kteří se zabývají ekonomickou agendou.
Podařilo se prosadit personální posílení kanceláře CzechTrade v Šanghaji
a otevření nových kanceláří v Bangalore, Nigérii, Peru, Singapuru a
Teheránu
Podpořili jsme vyslání nových zemědělských a vědecko-technických
diplomatů - Srbsko, Saudská Arábie, Čína, Rusko a Izrael
Svaz se podílí na hodnocení zastupitelských úřadů CŘ v zahraničí
z hlediska podpory exportérů
Projekty ekonomické diplomacie PROPED
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Svaz průmyslu a dopravy ČR – co je nutné vylepšit
•

•

•
•
•
•

Směrovat proexportní aktivity zejména do zemí mimo EU – přítomnost
českého zastoupení v zahraničí je pro naše exportéry zásadní
Podporujeme rozdílný přístup státu k podpoře exportérů na
mimoevropských trzích. Největší zájem českých exportérů je stále
převážně o mimoevropské destinace: Rusko, Čína, Brazílie, Indie,
Vietnam, Kazachstán, Turecko a Saudská Arábie.
Rychlé schvalování projektů podporovaných veletrhů
Čína
Rusko
BREXIT
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ASIE
•

•
•

•
•
•

V roce 2017 okolo 5.3% českého exportu směrovalo do Asie. Nárůst 5.1%
oproti roku 2016. V období leden až září 2018 zaznamenáváme asi 5%
pokles exportu.
23% všech importů do ČR je z asijských zemí.
Kambodža nárůst o 37.8% (celkový export v roce 2017 měl hodnotu téměř
58.2 miliónů korun). V období leden až září 2018 nárůst o 150% oproti
stejnému období v roce 2017 na hodnotu 95.6 miliónů korun
Podnikatelské mise SP ČR do Vietnamu (2017 a 2018) a Thajska (2017)
CzechTrade kanceláře ve Vietnamu, Thajsku, Číně (4x) a v Singapuru
Ekonomičtí diplomaté na ZÚ Phnom Penh, Bangkok a Hanoj
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