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Teritoriální rozdělení tržeb Mitas (v mil. eur), 2011
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• EU, NA, JPN, AU+NZ : vývoz výrobků, firmy naší velikosti 
jsou schopny zpracovávat tyto standardní trhy samy. Klasické 
bariéry zde neexistují. 
K řešení - pojištění úvěrových rizik a ochrana investic.

• Ruská Federace, Latinská Amerika (Brazílie, Argentina):
pro nás již pravidelné trhy. Nadále však vytvářena celá řada 

Problematika podpora vývozu a investic dle teritorií: 

www.mitas-tyres.comPage 4

pro nás již pravidelné trhy. Nadále však vytvářena celá řada 
bariér (problematika „local content“, celní administrativa, 
import vázán na export atd.).
K řešení - pojištění úvěrových rizik, ochrana investic a 
soustavný tlak na odstraňování bariér. 

• ROW: kromě klasické podpory je zajímává jakákoliv pomoc
při vyhledávání příležitostí a partnerů. Pro Mitas vznikají  
zajímavé příležitosti v Africe  (severní Afrika, JAR, Keňa, atd.).



• exportní financování zboží a investic

• pojištění kreditního rizika

Pojišt ění rizik a exportní financování 
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• pojištění investičního úvěru

• EGAP, Kupeg, ČEB a komerční banky

� nezastupitelná forma podpory na všech trzích  



• poskytovat informace o trhu (zemědělství, stavebnictví), o 

velkých tendrech, o investičních příležitostech a pobídkách

• pomoc poskytovaná prostřednictvím Czech Trade, spoluúčast 

Podpora p ři vyhledávání tržních p říležitostí
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na výstavách v rámci expozice ČR, obchodní mise

• poskytovat informace místním firmám o potencionálních 

partnerech z ČR

� pro nás zajímavé zejména v p řípadě tzv. „nových “ trh ů, 

např.  Afrika, st ředoasijské republiky CIS atd.  



• celní a administrativní bariéry (Rusko – přesouvání 

autorizovaných celnic)

• problematika tzv. „local content“ (Rusko, Brazílie)

Odstra ňování bariér (celních, administrativních atd.)
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• vázanost dovozů na exporty (Argentina)

• pomoc pro vysílané pracovníky, vízová problematika

� platí v p řípadě všech nestandardních trh ů



• pomoc při organizaci jednání s úřady a prezentacích 
investičních záměrů, např. Srbsko, Rusko

• účast při jednání o pobídkách, otevírání poboček či výrobních 
závodů, např. USA

• prezentace firmy v reprezentativních prostorách velvyslanectví 

Politická podpora

www.mitas-tyres.comPage 8

• prezentace firmy v reprezentativních prostorách velvyslanectví 
(Rakousko, Srbsko, Rusko)

• vytváření smluvního rámce pro ochranu investic a zamezení 
dvojího zdanění na vysoké úrovni 

� může pomoci vždy a všude



Konkrétní případ: Investice do továrny za 52 milionů dolarů v USA
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26. dubna 2012
Charles City, IA



• Rusko (rozvoj trhu včetně OEM a budování výrobní základny)

• Latinská Amerika, zejména Brazílie

Priority ve strategii budování trhů radiálních zemědělských pneumatik
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• Severní Afrika, Jihoafrická republika

• až v dlouhodobém horizontu: Čína, Indie, Jihovýchodní Asie



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


