Svaz průmyslu a dopravy ČR
Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Mar
ahn, místo
předseda vlády pr
miku
Martititinn JJahn,
místopředseda
proo eekko no
nomiku
Dámy a pánové, dobrý den,
já rozhodně nebudu hodnotit vše, co zde zaznělo, to bychom zde byli ještě hodinu nebo dvě. Ty prezentace byly velmi
komplexní. Já bych chtěl pouze velice stručně zareagovat na přednášku pana prezidenta Míla a chtěl bych mu vlastně poděkovat. Myslím, že všichni jsme si ty prezentace přebrali po svém. Já jsem tu jeho přednášku pochopil jako takovou předběžnou
pochvalu vlády, protože v podstatě většina těch věcí, o kterých pan prezident mluvil, jsou buď v programovém prohlášení
vlády zmíněny a nebo se jimi vláda již začala velmi seriozně zabývat.
Já bych se soustředil pouze na jednu oblast, a to je právě podpora výzkumu a vývoje. V programovém prohlášení vlády, na
to bych chtěl upozornit, je hospodářská politika jako první priorita, jako první kapitola a tato kapitola, myslím, poprvé obsahuje
také subkapitolu – výzkum, vývoj a doprava. Tím vláda jasně ukázala, že chápe hospodářskou politiku komplexně a komplexně se jí chce také zabývat.
Řekl bych tři konkrétní věci, které vláda chce udělat pro zlepšení oblasti výzkumu a vývoje v České republice. Za prvé je to
navýšení vlády na výzkum a vývoj o 12 % na příští rok. Můžete si říci, že to není dost, v každém případě v současné rozpočtové situaci, myslím, že děláme maximum. Chceme také utrácet tyto výdaje více efektivně, o tom pan prezident také hovořil, a
jako první krok k větší efektivitě vynakládání těchto výdajů bylo změněno složení Rady vlády pro výzkum a vývoj. V této radě
byl velký nepoměr vzhledem k akademické sféře. Zástupci průmyslu tam v podstatě neměli nikoho a v té nové radě je průmysl
a Svaz průmyslu zastoupen třemi členy. Někteří z nich sedí i zde a já doufám, že i oni přispějí k tomu, aby se poměry financování výzkumu a vývoje změnily tak, jak o nich hovořil pan prezident. Za třetí vláda uvažuje o zavedení zvýšených odpisů na
firemní výdaje na výzkum a vývoj. My, bohužel, v České republice pokulháváme ne jen v těch vládních výdajích, ale i ve
firemních výdajích na výzkum a vývoj a já doufám, že toto opatření pomůže motivovat firmy k tomu, aby do aplikovaného
výzkumu a vývoje investovaly více.
Já jsem se soustředil na oblast výzkumu a vývoje proto, že si myslím, že český průmysl se dostává do nové fáze. Zahraniční firmy, které působí v České republice, pochopily, že nemůžeme nabídnout pouze šikovné ruce, ale že můžeme nabídnout
i mozky a ve velkém uvažují o přesunu vývojových kapacit do České republiky, a to je potřeba využít a podpořit.
Za druhé je potřeba vidět, že české firmy prošly určitou fází transformace a dnes máme velké množství strojírenských, ale
i jiných, firem, které jsou zdravé, které se zbavily dluhů a které pochopily, že vývoj a výzkum je jediná cesta ke zvyšování jejich
konkurenceschopnosti na globálních trzích a právě proto si myslím, že v současné době je ta pravá chvíle, aby vláda výrazně
zvýšila svoji podporu do výzkumu a vývoje.
Na závěr bych chtěl říci, že Svaz průmyslu beru já, a myslím, že i celá vláda, jako velmi seriozního a důležitého partnera,
který nám na profesní úrovni pomůže všechny ty problémy, o kterých se zde hovořilo, řešit a také doufám, že se nám podaří
u těch klíčových ekonomických témat najít shodu s opozicí, abychom v průběhu těch dvou let byli schopni udělat něco, co
posune český průmysl tam, kam v globální ekonomice patří, aby se opět dostal na to místo, které měl v minulosti v období
mezi světovými válkami. Já doufám, že i dnešní veletrh nás přesvědčí o tom, že české firmy se posouvají kupředu a že ty
aktivity, o kterých jsem hovořil na poli výzkumu a vývoje, padnou na úrodnou půdu a já si klidně za rok na tomto sněmu s vámi
ověřím a oddiskutuji, jestli jsme alespoň větší část toho, o čem hovoříme, splnili. Já vám děkuji a přeji vám, aby pro vás byl
tento veletrh zajímavý, užitečný, ale i příjemný. Děkuji.
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