
Eva Rybková, organizátorka Česko-asijského fÓra:

Letištěv lndonésii by mohli stavět iČeši
Na jŽ Čtvrtér^n roČníku Česko_as'S'(3']'Óra v Praze se v březn" :::_

podn kaleLé setkali nrimo j né s :: :g:cemt z ndonésie a lndie

česko'Ášiiské f Órum, Bořádé, káždoročňěod, roku

2007 spotečnost Image Conference and

'ConsÚtting,tvŮ,iae'Borádgnsképlatformy, .

BuitdingBridges zaměřené na manaŽerské
a obchodní poradenstvi zejména
v mezinárodních ekonomick}ich vztazích.
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hraničních věcí zafi nancovala r'1'pracování
potřebných studií aŽ do fáze proveditelnosti.
V tuto chúli je projekt ve stádiu master plá-
nu a my jednáme s konkrétním investorem,
kte{ý by měl zájem stavbu letiště financovat
takříkajíc českou cestou.

Asie je velkým světovjm vývozcem. Dnes
se zAsie do Česka dováží skoro pětkrátúc
zboži, než kolik putqje opačným smě-
rem. Mají vůbec čeští exportéři šanci
uspět na asljslcých trzích?
Ve sror.nání se zbytkem světa prochází Asie
konjunkturou. V době, kdy my zazltame-
náváme pokles ekonomiky o 4,,1 procenta,
země jako Indie oznamují průměrný hos-
podářs\i rust 8,5 procenta za posledních pět
let včetně roku loňského, a to s minimem
zahraničních investic. Automobiloý prů-

Letos jsme se zaměřili na
infrastrukturu a otázky životnÍho
prostředí, protože české know-how
je v těchto oblastech značné.

mysl, kteqiv Ewopě av Americe spíše pře-
živá, než prosperuje, se v Indii rozujita-
kovou rychlostí, že tržbyfirmy ŠkodaAuto
v Inďi v listopadu 2oo9 lyskočily o 183 pro-
cent. Síla takoých trhů je obrovská. Také je
třeba si uvědomit jejich skutečnou veii-
kost. Populace České republiky čítá 1o,5 mi-
lionu lidí, což odpoúdá zhruba jedné třeti-
ně obyvatel indického hlar'lrrího města Dil-
lí. Trhy takové velikosti samozřejmě spo-
třebují velké mnoŽsM zboŽí.

Můžete být konkrétnější? Jakých odvětví
se to týká?
Síla České republikyje především v tech-
nologiích. Velmi rychlý průmysloý růst

'.' ::i..:t:-.'::. :.::',.c! _\sie je především
.:ler:.:-i.:. :.': i:r' . zdro.je enefgie ne-
:_iail. L- =:'.:.:=:_._-,'i:. :: le.tu se českéfir-
IT]i'L_: :]: '. ::'.:l_:"... :PC r:'r:traktoŤi,
i.tan .-- j-:.-.:::...'.-:---.. - -::-.= k]rde
*^ ' ' .- :Ila.ť._-___ |_:. _{.a:: l! '_::'_:T: i ::'.' :-

nllnu ::a a::-fl.
\- :aié a_.:jsxr-ch Zem] se budou .iešte

dlouho rc r, _..t : :-:rrlr_s jor'a odr'etri. kteni i iŽ

z Erropr_,._ :'_l:-iaie aruze]a kir]i nárocnosti
na lidskou p:ac: a re_korírn rr_sox1'rn ý-
robním náJJ ad :::l.' :i.'' .j e n ap ňk]ad textil-
ní r1ýroba. U na; s. ..='-":r:,:]a spousta rvii-
mečných technologL. *e:. :r,:ce_*'techto rý
rob q-i'razně z}a'aiitnu.i l.

Stejně tak se n1_Šujicl Sť l*jl]]l silou a_.ij-

ského obyvatelstva a_edá tďle ielr' sp,-,tiební
potenciál. V tomto směru se a_.i n:uplat_
níme, ale veškeré spotřební zboŽj. r,:::a.,i-
ny' nápoje se musejí někde a na necenl \l--
robit. U technologií veškerého dnůu nanle
r,ysoké šance. Česká loalita má r' _\ii dob-
rý zr,rrk.

Vletošním rocejste pořádali Česko-asij-
ské forumjiž počttrté. Pročjste se do or-
ganizování setkání českých a asijs\-ch
podnikatelů pustili?
Vroce 2O06 jsem jela napodnikatelskou misi
vedenou prezidentem Klausem do asij-
ských zemí. Navštívili jsme ruslý omsk' po-
tom Mongolsko' Vietnam, Čínu a Singapur.
Myšlenka uspořádat Česko-asijské fórum
vznikla právě tam. Po návratu jsem napsa-
la zák]adní záměr a poslala ho náměstkor'i
ministra průmyslrr Martinu Tlaporí a teh-
dejšímu ředite]i exportního financování
Čsos \,{icha]u Bakajsor.i, kteří se obapod_
nikatelské mise zúčastnili. Projekt se jim lí-
bil a pro mě b1.la jejich podpora důkazem,
Že akce má smysi.

Nasledlě jsme jej představili tehdejšímu
prezidentovi Hospodářské komory Jaro-
míru Drábkovi' který nám poskytl svoji zá-
štitu. JiŽ pnmího ročníku se zúčastni]o více
neŽ sto česlých firem.

Mělo to být původně jen jedno setkání,
arrebojstejiž od počátku počítali s tím, Že

půjde o každoročně opakovanou akci?

Českýrn f rr'nám As ici nabídL la:' r.ad ÚČast na stavbě ve[kého

letiŠtě v ndonéské Yogyakartě

Jiří Bigas
pUblÍcista

V průběhu čtlrtého Česko-asljského fóra
byla podepsána Smlouva o spolupráci
mezi Federací exportérů Indie aAsocia_
cí exportérů ČR. Co tato sm]ouva česlgrn
exportérům přinese?
To je v tuto chúIi ve]mi těŽké říct. Bude zá-
ležet na aktivitě obou organizací. Federace
exportních organizací Indie přivezla na fÓ-
rum zástupce deseti indic\ich firem, kteří
přímo zde objednali od svých česlých pro-
tějšků zkušební partie lybraného zboŽí.
Některé české firmy zase objednaly něco od
Indů. Takže určibý dílčí přínos tato smlou-
va přinesla hned po svém zrodu.

My chceme v každém ročníku pomoci
tím, že na fórum přivedeme jednu aŽ dvě
početnější delegace z lybraných asijs\ich
zemí. Například letos to byly indická a in-
donéská delegace.

V rámci panelů byly představeny některé
projekty s moŽností uplatnění česlcých fi-
rem. Třeba projekt nového letiště v indo-
néské Yo5lakartě. Jak se na něm mohou
čeští podnikatelé konkrétně podílet?
Tento projektje skutečněr'yjimečný ato zej-
ména proto, Že nabízí možnost uplatnění vel-
kému množství čes\ích firem z řady obo-
rů. Významnou ro]i u něj sehrála česká di-
plomacie, neboť ministerstva doprar'y a za-



. Před pnním ročníkem jsme neměli Žádné
: jiné ambice' než uspořádat akci, kteráčes-
, ké podnikatelské sféře přiblíŽí konkrétní pří-; ležitosti v asijs\ích zemich a napomůŽe na-

vázání aspoň nějaké konkrétni bilaterální
spolupráce.

Prr'ního ročníku se zúčastnila početná
singapurská delegace, která přijeia s velmi
konkrétními požadavky, a to jistě pornoh-
lo tomu, aby akce měla konkrétní výstupy.
Zátoveň se na prr'ním fóru podepsal zaji-
maý investiční projekt do Mongolska' pro
který jsme spoluvytvářeli p.ojekt financo-
vání. Projektje úspěšný dále se rozšiřuje,
a to i v době krize. Pnalí ročník prostě uká-
zal, že Asie předstar'rrje skutečně velkou pří-
]ežitost a reakce jak čes$.ch, tak asijsých
účastníků byly natolik povzbudivé, že nám
najednou přišlo škoda v takové akci nepo-
kračovat.

JakÝje zájem asijských podnikatelů ataké
česlcých exportérů o účast na česko-as{i-
s\ých fórech?
SnaŽíme se' aby každé fórum bylo aktuál-
ní, proto kaŽdý ročník má své specifické za-
měření. V loňském roce jsme cílili na fi-
nanční instrumenty r,}tžitelné v česko-
-asijské spolupráci' kdy.jsme měli řečníkv
z předních nadnárodních bank a instituci
které mohou takové typy projektů finan-
covat. Letos jsme se zaměřili na infra-
strukturu a otázky životního prostředí,
protoŽe ceske know_how je v techto oblas-
tech ve]mi značné a širokospektré a jeho po-
tenciál v asijs\ích zemích není ještě ryužit.
Thto strategie se zatím osvědčuje, každý rok
přinese něco nového, a tak se jednak vra-
cejí tradiční účastníci, jednak každoročně
zatím naštěstí přib]irvají noú.

li'r

íi

Mohou podle vás na asijslcých trzích
uspět i malí a střední podnikatelé? Mů-
žete uvést nějaký příklad?
Určitě a děje se to. I řadu lysoce speciali-
zovaných technologií lyrábějí u nás ma]é
a střední firmy. Tia'ké produkují i různé spo_
tŤebni zboží, které některé asijské země Já-
le z Česka poptávají, například r,ybrané tex-
ti]ní materiály či sklo. To, Že je sektor ma-
lých a středních podniků pro naši ekono-
miku a její exportní potenciál stále r^Í-
znamný podtrhuje například i skuteč-
nost že Exportní bankavloňském roce prá-
vě pro obsluhu tohoto segmentu wtvořila
speciální divizi. l
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