TATRA TRUCKS a.s.

Spolupráce s
ekonomickými
diplomaty
TATRA TAKES YOU FURTHER

tatratrucks.com

Kdo jsme byli do roku 2012
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1942
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115

1983

Druhá nejstarší automobilka na světě s nepřerušenou výrobou
Let tradice výroby automobilů
Let kontinuálního vývoje a výroby motorových vozidel

THE NEW TATRA

1923

2011

Kdo byli naši zákazníci 1945 - 2012
Trh s více než 100 vozidly – Celkově přes 400 000 TATER

THE NEW TATRA

Změna v roce 2013
Nová
společnost
TATRA
TRUCKS a.s.

Celkem 856
zaměstnanců

2
764
3

Znovuobnovení
výroby

Vyrobeno a
prodáno 764
vozidel

Noví majitelé

Návrat k TATRA
kvalitě

noví majitelé Jaroslav Strnad a René Matera
vozidel vyrobeno a prodáno v roce 2013
cíle: 1) prodat za rok 1000 vozidel, 2) nestydět se za TATRU a
3) vrátit TATRU na světové trhy

THE NEW TATRA

THE NEW TATRA

Tři opakované mýty a nepravdy o Ekonomické
diplomacii ČR, jak je slýchám
- Diplomatické mise ČR nespolupracují s průmyslem a
podnikateli z ČR
- Velvyslanectví ČR nemají žádný ekonomický význam
pro podniky a hospodářství ČR, fungují pouze na
politické úrovni
- České podniky jsou na zahraničních trzích v nevýhodě
díky mnohem vyšší aktivitě zahraničních ekonomických
diplomatů ve prospěch zahraničních podniků

THE NEW TATRA

Příklad č. 1 – Makedonie, 2010, nákup zkrachovalé
továrny na munici Suvenir
• Vleklá a nikam nesměřující jednání naší společnosti Excalibur
Army s ministerstvem financí Makedonie
• Nátlak šedých skupin na participaci na projektu a „výpalné“
• Nebyli jsme schopni najít loajálního lokálního právníka

• Předání veškerých informací panu velvyslanci Braunovi s žádostí
o pomoc
• Doporučil nám a sehnal právníka, intervenoval u makedonského
ministerstva financí, pomohl s jednáními s konkurzním správcem.
• Továrnu SUVENIR jsme koupili a provozujeme ji.
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Příklad č. 2 – Indie, 2013, návrat TATRY jako
dodavatele Indického ministerstva obrany
• TATRA byla od ledna 2012 v Indii blacklistována
• v březnu 2013, po vzniku TATRA TRUCKS, jsme kontaktovali
velvyslance pana Staška a obchodního radu pana Janíčka s
prosbou o radu a pomoc
• Velvyslanectví ČR začalo intervenovat u státní správy a
ministerstva obrany Indie, vysvětlovat zde novou situaci, chodit s
námi na jednání, …

• Velvyslanectví ČR s Ministrem obrany ČR zorganizovalo cestu
pana ministra s námi do Bangalore v únoru 2015 a přímé jednání
zde s Ministrem obrany Indie – obnoveny objednávky z Indie
• Výsledek: 1) 2015 – export za cca 250 mil. Kč
2) 2016 – export za cca 500 mil. Kč
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Příklad č. 3 – Jordánsko, 2016, vstup TATRY jako
hlavního dodavatele vozidel pro KADDB
• TATRA TRUCKS dodala dle doporučení velvyslance ČR v
Jordánsku, pana Hladíka, v roce 2015 3 kusy podvozků TATRA
pro stavbu prototypů lokálních vozidel pro armádu do KADDB
• KADDB ve spolupráci s TATRA TTRUCKS postavil 3 prototypy i
díky excelentní komunikaci a spolupráci všech stran s
velvyslancem ČR v Ammánu. Pan Hladík se před místními
představiteli postavil plně za TATRU TRUCKS.
• J.E král Abdallah II. rozhodl v dubnu 2016 po prohlídce 3
prototypů, že standartním terénním podvozkem jeho armády bude
TATRA. Očekávaný prodej za cca 600 milionů Kč ročně
• Velvyslanectví ČR dále výrazně intervenuje v Ammanu ve
prospěch exportu dalších komodit naší skupiny Czechoslovak
Group do Jordánska v hodnotě miliard Kč
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Osobní zjištění

• Od roku 2009 jsem jménem několika společností požádal o
pomoc a spolupráci několik velvyslanců a jejich týmů v
různých zemích
• Vždy jsem se setkal s maximální ochotou a snahou pomoci
českým podnikům rozvíjet export a s maximální podporou
• Velvyslanectví ČR pomohly podnikům, za které mohu
hovořit, zajistit export na rok 2016 v hodnotě cca 2 miliardy
Kč. Z této částky odvedou podniky odvody státu v hodnotě
stovek milionů Kč.
• Ačkoli je ČR malou ekonomikou, svým mimořádným
nasazením umí naše velvyslanectví pomoci prosadit naše
výrobky i proti zástupcům mnohem silnějších ekonomik.
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Shrnutí a doporučení
• Ekonomika ČR potřebuje rozvíjet diverzifikovaný export, což
bez spolupráce a těsné komunikace výrobních podniků s
ekonomickými velvyslanci ČR je velmi složité
• Některé stížnosti na nečinnost české ekonomické diplomacie
mají pouze zakrýt neschopnost některých podniků a jejich
managementu
• Nově realizované exporty s pomocí ekonomické diplomacie
vytvářejí významný přínos pro státní rozpočet za minimálních
nákladů
• Další motivace aktérů ekonomické diplomacie může ještě
zlepšit možnosti českých exportérů
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Děkuji vám za pozornost a na shledanou. Petr Rusek
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