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Vážení čtenáři,

světové velmoci budí emoce. Rusko, 
Čína, Spojené státy, Německo nebo 
třeba Indie historicky vzbuzují očekávání 
i  obavy a  jsou středobodem politických 
i ekonomických diskuzí. Na tom není nic 
mimořádného, jen je třeba nepodleh-
nout mediální a politické masáži a nene-
chat se vmanipulovat do  role exekutorů 
mezinárodních vztahů. 

Svět totiž od  konce studené války není 
rozdělen politicky a  vojensky, ale ze-
jména ekonomicky. Technologická, 
ekonomická a  částečně i  sociologická 
integrace planety umožňuje našim pod-
nikatelům dobývat jej v  nebývalé míře, 
a i když globalizace přináší našim firmám 
i  nemálo starostí, jednoznačně převyšují 
výhody. Tendenci radit z  české kotliny 
„zbytku světa“, jak se má chovat, by měla 
vystřídat spolupráce na  bázi vzájem-
ného respektu a  tržních ekonomických 
pravidel.

Patříme mezi ekonomické štiky Evropy, 
disponujeme skvělými podnikateli, 
máme zodpovědné zaměstnance i  fun-
gující stát. Není třeba k  nikomu vzhlížet, 
stačí se nechat každým v  něčem inspi-
rovat. V  Americe podnikavostí a  vírou 
ve  vlastní schopnosti, v  Číně pracovi-
tostí a  houževnatostí, v  Německu dů-
sledností a  spolehlivostí, v  Indii vírou 
ve vzdělání a rodinu, v Rusku respektem 

k  dlouhodobým vztahům a  sebeobě-
továním se za  jiné. Každou zemi pocho-
pitelně můžeme brát i  z  těch horších 
stránek, jen je třeba nahlížet na  tamní 
problémy nejen úhlem pohledu našince, 
ale rovněž těch, kteří v  daných zemích 
žijí, podnikají a  tvoří. Zvolíme-li v  byz-
nysu tento přístup, máme šanci dobýt 
svět.

Také  proto se v  asociaci oprošťujeme 
od předsudků a vystavujeme denně ma-
lým a středním firmám vstupenky na nej-
významnější světová pódia. V  USA jsme 
s  Meoptou založili pro naše firmy pod-
nikatelský hub v New Yorku a na Floridě. 
Stojíme partnersky i  osobně u  zakládání 
prestižního Konfuciova institutu v  Praze, 
čínského ekonomického a  jazykového 
centra, které začíná budovat Vysoká 
škola finanční a  správní. Podnikatelský 
hub pro naše firmy jsme vytvořili rovněž 
v  indickém Bengalúru, kde nyní připra-
vujeme i  velký industriální park, který 
by se měl stát modelovým vzorem pro 
podporu našich investorů v  zahraničí. 
Ve velkém rozjíždíme programy podpory 
česko-izraelských vztahů v oblasti inovací 
a angažujeme významné izraelské osob-
nosti do  spolupráce s  naším výzkumem. 
Rychlost přidáváme i  v  Rusku, které jde 
po  letech propadu ekonomicky opět 
nahoru a  naše firmy tam chytají druhý 
dech. Na  jaro tam proto v  rámci AMSP 
ČR připravujeme velkou podnikatelskou 
misi malých a  středních firem. Stejně 

tak podporujeme vládní mise, které or-
ganizují naši kolegové z  Hospodářské 
komory nebo Svazu průmyslu a  do-
pravy. Nehrajeme o  prestiž asociace, ale 
o úspěch našeho byznysu v zahraničí.

A právě Rusku se mimo jiné věnuje listo-
padové TRADE NEWS. 

Karel Havlíček
předseda Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR
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