Informačný materiál
na rokovanie Rady vlády SR pre podporu exportu a investícií 22. 10. 2014
Podnikateľské fórum Ázia-Európa (AEBF), Miláno 15. – 16. 10. 2014, pri
príležitosti 10. vrcholového stretnutia procesu „Stretnutie ÁziaEurópa“ (ASEM) - informácia

Podnikateľské fórum Ázia-Európa (AEBF) sa uskutočnilo už po 14-ty krát tesne pred
konaním 10. vrcholového stretnutia predstaviteľov ázijských a európskych krajín v rámci
procesu „Stretnutie Ázia-Európa“. Fórum slúži na formulovanie odporúčaní ohľadom
uľahčenia a posilnenia podnikania medzi Áziou a Európou zo strany podnikateľskej komunity
vládam jednotlivých krajín. Fóra sa zúčastnilo cca 600 subjektov a prvýkrát aj delegácia
podnikateľov zo Slovenska (J. Kožár, podpredseda Republikovej únie zamestnávateľov a
predseda predstavenstva spol. Gratex International; M. Benko, pracovník spol. Gratex
Inetrnational), spolu so sprievodom z MZVaEZ SR (D. Štos, R RED2).
Odporúčania boli navrhnuté pracovnými skupinami v témach:
1. Obchod a investície;
2. Bezpečnosť a dostupnosť potravinových a vodných zdrojov;
3. Energie, zelené technológie a trvalo-udržateľný manažment prírodných zdrojov;
4. Spolupráca EÚ a Ázie v oblasti infraštruktúry, komunikačných sietí a vesmírnej
technológie.
Spoločným menovateľom odporúčaní bola výzva na užší dialóg medzi vládami
a podnikateľským sektorom. Podnikatelia by uvítali menej ochranárskych opatrení a viac
liberalizovaného obchodu a toku investícií. V kontexte neúspešných rokovaní Svetovej
obchodnej organizácie (WTO) k liberalizácii obchodu považujú za dôležitú implementáciu
opatrení na úrovni Dohody o podpore obchodu (Trade Facilitation Agreement). Ďalej
podporujú uzatváranie bilaterálnych dohôd o voľnom obchode na úrovni EÚ (v platnosti
s Kórejskou republikou, podpísaná so Singapurom, v rokovaní s ďalšími krajinami). Majú
záujem prispieť k riešeniu potravinovej a vodnej bezpečnosti prostredníctvom vhodných
podnikateľských projektov a požadujú nastavenie adekvátnych podmienok. Žiadajú
prehodnotenie spôsobu štátnej podpory do alternatívnych zdrojov energie. Po zverejnení
súboru odporúčaní bude tento distribuovaný širšej podnikateľskej verejnosti.
Bezpečnostná situácia ako prekážka podnikateľských aktivít zvýraznená nebola. Čína
bola zmieňovaná v zásade v pozitívnych kontextoch, sami Číňania aktívni neboli. Na ázijskej
strane boli aktívne vystupovali subjekty najmä z krajín ASEAN (Združenie krajín
juhovýchodnej Ázie) a Kórey.
Podnikatelia na obidvoch stranách potvrdili význam hospodárskej spolupráce medzi
Áziou a Európou – Európa potrebuje hospodársky rast Ázie (kúpyschopné trhy) a Ázia
potrebuje pre svoj rast európske technológie a know-how. V predikciách rozvoja spolupráce
prevládal optimizmus. Dôležitým aspektom AEBF je príležitosť na nadväzovanie kontaktov.

Slovenskí zástupcovia mali možnosť oboznámiť sa s procesom prípravy odporúčaní.
Skúsenosť je dôležitá z pohľadu možnej aktívnejšej participácie Slovenska na 15-tom AEBF
pri príležitosti vrcholového stretnutia ASEM v r. 2016 v Mongolsku. Pokiaľ termín
konania bude v 2. polroku, budú mať slovenskí podnikatelia reálnu príležitosť podieľať
sa organizovaní AEBF, čo znamená príležitosť na zviditeľnenie sa. MZVaEZ SR bude
podnikateľom nápomocné. Na základe terajšej skúsenosti budú slovenskí zástupcovia (RÚZ)
požadovať viac transparentnosti pri príprave odporúčaní. Ako v prípade mnohých podobných
podujatí a formátov aj tu platí, že väčšia aktivita a iniciatíva prináša lepšie a želané výsledky.

Vyhotovil: D. Štos, R RED2, s využitím vstupov J. Kožára, predsedu predstavenstva spol.
Gratex International, Bratislava, a podpredsedu RÚZ, a M. Benku, spol. Gratex International,
Bratislava

