Vážený pane náměstku, dámy a pánové,
Českou republiku podobně jako ostatní členské země EU čeká nelehké období, během kterého
se budeme muset soustředit na ty oblasti, které přináší nejen tolik diskutovanou efektivitu, ale
které vedou, a to prvořadě, k posílení výkonosti a konkurenceschopnosti našeho hospodářství.
Návaznost národních výdajů na rozvoj podnikání a i investice v zahraničí přitom mohou vést
k prosazování našich hodnot v zahraničí. Aktuálně s našimi kolegy v EU diskutujeme nová
obecná pravidla pro vývozně-úvěrové operace a finanční podpora podnikatelských záměrů a
rozvoj investičních záměrů jistě do této debaty patří a budou i v České republice její součástí.
Rozvojové země pro nás hrají důležitou roli. Ukazuje se, že soustředit se na několik málo
projektů, kde máme jako jedna z mála vyspělých zemí na světě jisté komparativní výhody,
nemusí stačit. Aktivity mezinárodních finančních institucí v rozvojovém světě to (jak padlo
v úvodu dnešního dne) potvrzují. Spolupráce států globálního Jihu před nás klade nové výzvy
a úkoly, a jsem velmi rád, že se u jednoho z aspektů této diskuse dnes máme možnost opět
setkat nejen s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem financí, ale i našimi hosty a
Vámi jako odbornou veřejností.
Zaměření pozornosti na rozvojové země, koordinace úkolů, větší zapojení malých a středních
podniků a diverzifikace exportu, to jsou prvky, které do této diskuse vnáší Ministerstvo
průmyslu a obchodu, a také prvky, k jejichž naplnění dojde v rámci exportní strategie v České
republice pro období let 2012-2020, s níž dnešní debata o finanční podpoře podnikatelských
záměrů v rozvojových zemích řadu vykazuje styčných míst.
Česká republika asi ještě dlouho nebude v pozici, kdy by si kupříkladu (v Zambii) mohla
podmínky pro ochranu vzájemných investic vynucovat, anebo kdy by mohla například rozvoj
soukromého podnikání v nějaké zemi podepřít masivní podporou rozvojové spolupráce.
(přesto nám jen v této zemi vývoz za prvních devět měsíců do této země vzrostl o více jak 450
tis. USD). A právě jednotlivé příklady nám ukazují, jak důležitá je i komunikace, společné
sdílení nových hodnot v EU a spolupráce s našimi partnery, kteří v rozvojovém světě mnohdy
(podobně jako jednotlivé exportně-úvěrové instituce) naráží na totéž.
(Máme proto našim kolegům v Německu bránit nebo je společně s Evropskou investiční
bankou1 například přesvědčovat, aby nepodporovaly jednoho z největších výrobců potravin a
masa a tím i dostupnost kvalitních potravin a navýšení zaměstnanosti v této zemi, protože by
si tento soukromý podnik jinak nedokázal v podmínkách, které v Zambii panují, ke svému
rozvoji sehnat kupříkladu odpovídající financování? Asi nikoli. Anebo máme přetavit potíže,
kterým čelíme, do příležitostí a ukázat našim podnikům, které se zabývají výrobou a např.
zaměstnávají2 i v České republice řadu lidí ve stejném oboru, cestu, jak se svými partnery
v rozvojových zemích třeba i nově jednat a jaké aspekty v rámci naší spolupráce
s rozvojovými a tranzitivními státy podpořit a podporovat? To asi spíše.)
Jsem proto rád, že dnes můžeme o těchto otázkách, včetně záměru vytvořit specializovanou
finanční instituci na podporu těchto záměrů, společně hovořit, a že nám programy vnější
pomoci EU, pokud jde o přípravu investičně zaměřených projektů a i jejich realizaci
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v rozvojových zemích, přináší inspiraci a dávají odpovědi i na řadu otázek, které si i my sami
často klademe.
Za Ministerstvo průmyslu a obchodu mohu potvrdit, že u tohoto i u všech dalších opatření
zaměřených na rozvoj obchodu s třetími státy a podporu obchodních příležitostí z pohledu
našich podniků bude i nadále kladen důraz nejen na jejich cílenost, efektivitu a synergie
s dalšími politikami státu, ale že od příštího roku budeme také klást důraz právě na soulad
našich opatření s nejlepší praxí v dalších vyspělých a vysoce konkurenceschopných zemích
světa.
Vize máme, jestli se nám cíle a opatření na jejich uskutečnění podaří (bez ohledu i třeba na
současné potíže, kterým v řadě zemí čelíme) uskutečnit, bude záležet i na nás samotných, a
také na tom, jak se k nastávající krizi postaví EU a naši partneři.
Těším se na Vaše reakce a děkuji Vám za pozornost.

