
Spolupracovat a společně překonat těžké období 

proslov velvyslankyně Huo na „Česko – Asijském fóru“ 

 

  

Dobrý den. 

  

 Část 1. Vliv mezinárodní finanční krize na čínskou ekonomiku. 

 

 Současná krize je čím dál tím horší a rozšiřuje se po celém světě, její vliv se 

postupně prohlubuje a expanduje do reálné ekonomiky. Ani čínská ekonomika 

nemohla uniknout jejímu vlivu a negativnímu účinku. Ovšem v porovnání s 

rozvinutými zeměmi USA a Evropy i jinými rozvojovými zeměmi je její vliv na Čínu 

relativně malý. V současné době se zdá, že se tento vliv projevuje hlavně v redukci 

poptávky ze zahraničí, což znamená pokles vývozu. V roce 2008 se vliv finanční krize 

na čínský vývoz postupně zvětšoval, od listopadu začal vývoz poprvé vykazovat 

negativní růst, což vedlo k tomu, že se čínská ekonomika po mnoholetém 

nepřetržitém rapidním růstu začala zpomalovat; avšak stále si udržela devítiprocentní 

roční růst. Obtíže, kterým Čína čelí, a ty, kterým čelí některé západní země, jsou svým 

charakterem dva odlišné problémy. V některých západních zemích je problém spojen 

s chybou, jež nastala ve finančním systému, čímž dala vzniknout velkému množství 

nedobytných pohledávek. To vedlo k neochotě bank poskytovat půjčky, k nedostatku 

pohyblivého kapitálu a následně k ovlivnění reálné ekonomiky. Tyto vlády poskytly 

finance na záchranu bank, avšak banky použily tyto vládní finance na pokrytí 

nedobytných pohledávek. Situace v Číně je odlišná. Před deseti lety realizovala naše 

země finanční a ekonomické reformy, nedobytné pohledávky hlavních čínských bank 

představují pouze 2,5%. Čína má dostatek pohyblivého kapitálu, rezervy finančních 

institucí dosahují 45 bilionů yuanů (což je přibližně 6, 6 bilionů USD). V čínském 

finančním sektoru se nevyskytuje problém krize důvěry jako v některých západních 

zemích, od druhé poloviny loňského roku se rozsah půjček čínských finančních 

institucí postupně zvyšoval. Kromě bohatých kapitálových zásob je v Číně ještě 



mnoho faktorů, které vytvářejí příznivé podmínky pro pokračující růst čínské 

ekonomiky. Její celkový objem je dost velký, v minulém roce dosáhl hrubý domácí 

produkt 30 bilionů RMB (což představuje 4,3 biliony USD), objem zahraničního 

obchodu dosáhl 2,17 bilionů RMB, čímž se Čína stala třetí největší obchodní zemí 

světa. Tuzemský trh je rozsáhlý, rezistenční schopnost silná, prostor pro manévrování 

velký. Pracovní síla Číně nechybí, Čína nečelí dlouhodobému vážnému problému 

stárnutí obyvatelstva tak jako země v Evropě. Konkurenceschopnost firem, jejich 

vitalita a schopnost přizpůsobení se zvýšily. Prostor pro eskalaci čínského průmyslu, 

výrobků a technologií je relativně velký. Industrializace a urbanizace jakožto dva 

hlavní pilíře čínské ekonomiky se nezměnily, dlouhodobý trend rozvoje čínské 

ekonomiky směřuje k dalšímu růstu. 

 

 Část 2. Opatření učiněná čínskou vládou pro čelení mezinárodní finanční krizi 

 Abychom mohli efektivně čelit globální krizi, je třeba zintenzívnit spolupráci 

všech zemí světa. Rozsah spolupráce se odvíjí od míry vzájemné důvěry. Proto čínská 

vláda navrhuje toto: za prvé, je především nezbytné, aby každá země dobře zvládala 

vlastní záležitosti a nepřenášela problémy na druhé, aby neprosazovala vlastní zájmy 

na úkor druhých; za druhé je třeba spolupracovat s naprostou upřímností a seriózností 

a nevytvářet mezi sebou a svými sousedy propast; za třetí je třeba s důkladností 

odstranit problémy, věnovat se jejich podstatě a příčině.           . 

 

 Za prvé, čínská vláda přeměnila s okamžitostí a rezolutním způsobem finanční 

politiku z „pevné“ na „aktivní“, měnovou politiku z „těsné“ na „střídmě uvolněnou“, 

„udržení růstu“ bylo stanoveno za hlavní úkol. Během třiceti let provádění politiky 

reforem a otevření se světu dosáhl rozvoj čínské ekonomiky velkého pokroku. Čína je 

stále jedním z hlavních hnacích motorů světové ekonomiky, i když byla zasažena 

mezinárodní finanční krizí. Podle statistik Mezinárodního měnového fondu přesáhl v 

minulém roce přínos čínské ekonomiky světové ekonomice 20%. Proto je podle Číny 

udržení stabilního a relativně rychlého růstu její ekonomiky největším přínosem pro 

růst světové ekonomiky. Deset opatření pro rozšíření vnitřní poptávky a podnícení 



růstu ekonomiky podniknutých čínskou vládou v listopadu loňského roku dosahují 4 

bilionů yuanů (což je 580 miliard USD). K těmto deseti opatřením se řadí: urychlit 

projekty zabezpečující  bydlení； urychlit budování infrastruktury na vesnici a 

výstavbu infrastrukturních zařízení jako jsou železnice, silnice, letiště a další； posílit 

ekologickou výstavbu； urychlit výstavbu zařízení pro čistění odpadních vod a 

odpadky ve městech a obcích a prevenci proti zamořování vody v hlavních povodí 

řek； zvýšit finanční podporu a úsilí pro dosažení růstu ekonomiky a další. Z této 

čtyřbilionové investice je jeden bilion yuanů investován přímo ústřední vládou, 

současně budou vedeny místní, firemní či finanční instituce k investování a 

poskytování úvěrů příslušným finančním institucím. Řada politických postupů a 

opatření čínské vlády pro rozšíření vnitřních požadavků a zabezpečení růstu přináší 

již dnes první výsledky, podle poměrně vysokého procenta investic má čínská 

ekonomika šanci znovu se v druhé polovině tohoto roku vrátit ke svému rychlému 

růstu a zbavit se tak jako první mezi silnými světovými ekonomikami hospodářského 

úpadku. 

 

  

 Za druhé, je třeba přikládat velký důraz na upřímnou a poctivou spolupráci s 

ostatními zeměmi pro společné čelení krizi. V době, kdy se mezinárodní finanční 

krize dále prohlubuje a rozšiřuje, navštívili čínští vedoucí představitelé Asii, Evropu, 

Afriku a Ameriku, kde s příslušnými státy debatovali o stanoviscích, jakým způsobem 

postupovat a koordinovat společné akce proti globální finanční krizi, představili víru 

čínské vlády v čelení finanční krizi a víru ve společné postupování se všemi státy 

světa a společné zdolání obtížných časů. Premiér Wen Jiabao při diskuzích o čelení 

finanční krizi několikrát poukázal na to, že „víra je důležitější než zlato či peníze“. 

Proto je nutné, aby v rámci čelení této finanční krizi posílily všechny země světa svou 

víru a koordinaci a úzce mezi sebou spolupracovaly. Hlavní rozvinuté ekonomické 

subjekty by na sebe měly převzít závazné zodpovědnosti a povinnosti, realizovat 

makroekonomickou politiku, která přinese prospěch stabilitě a rozvoji ekonomiky a 

finančnictví ve svých zemích i na celém světě, zaměřit se na stabilitu vlastního a 



mezinárodního finančního trhu, a ochraňovat zájmy investorů. Současně by měly 

všechny země posílit koordinaci makroekonomické politiky, rozšířit výměnu 

ekonomických a finančních informací a vytvořit tak nezbytné podmínky pro stabilitu 

finančního trhu jak v jednotlivých zemí, tak i v mezinárodním měřítku. 

 

 Čínská vláda jako vždy vystupuje proti obchodnímu protekcionismu a domnívá 

se, že uplatňovat jej v klíčovém momentě krize nepomáhá důkladnému vyřešení 

problému; správnou volbou, jak čelit výzvě, je vzájemně otevřít trh. Právě v těchto 

dnech vykonává „Mise pro obchod a investice Číny“ vedená ministrem obchodu Chen 

Demingem návštěvu v Německu, Švýcarsku, Španělsku a Británii, kde bude vést řadu 

obchodních diskuzí, rozhovorů a obchodních transakcí, aby prohloubila obchodní 

rozvoj mezi ČLR a Evropskou unií a rozšířila obousměrné investování a 

hospodářskou a technologickou spolupráci. Podle plánu se chystají v těchto zemích 

mnohé obchodní transakce. Předpokládá se, že nakupovat se bude hlavně evropské 

pokrokové strojní a elektronické vybavení jako jsou automobily, obráběcí stroje, 

telekomunikační zařízení, motory do letadel a další. V závažné situaci, kdy 

mezinárodní finanční krize vede k úpadku rozvoje světové ekonomiky, zorganizovala 

čínská vláda evropskou cestu „Mise pro obchod a investice“, aby prohloubila 

ekonomickou a obchodní spolupráci mezi ČLR a Evropskou unií, rozšířila dovoz 

z Evropské unie, a skutečnými činy ukázala, že Čína setrvává na otevřeném trhu a je 

ochotna s ostatními zeměmi světa vytvořit těsnější ekonomickou a obchodní 

spolupráci, společně s nimi překonat obtížnou dobu, a dělat vše, co je v jejích silách, 

aby se světová ekonomika co nejdříve oživila. 

 

 Za třetí, čínská vláda trvá na tom, aby byla provedena nezbytná reforma 

v mezinárodním měnovém a finančním systému, byl nastolen nový spravedlivý, 

férový, tolerantní a spořádaný mezinárodní finanční řád, a aby bylo vynaloženo úsilí 

pro vytvoření systémového prostředí směřujícího ke zdravému rozvoji globální 

ekonomiky. Příčiny této finanční krize jsou různé, ať již nevhodná makroekonomická 

politika nebo nedostatečný dohled a správa financí. Mezinárodní společnost by měla 



svědomitě shrnout ponaučení z této finanční krize a uskutečnit na základě obšírných 

konzultací všech zainteresovaných stran nezbytné reformy v mezinárodním finančním 

systému.   

 

 Část 3. Učit se z předností druhých, odkrýt potenciál, prohloubit čínsko-českou 

spolupráci 

 Čínská vláda přikládá velký důraz rozvoji vztahů s Českou republikou, vzájemné 

ekonomické a obchodní vztahy nevyjímaje. Čína je připravena na základě principů 

rovnoprávnosti a vzájemné výhodnosti zahájit se všemi zeměmi či oblastmi světa 

včetně České republiky široké obchodní kontakty a ekonomickou a technologickou 

spolupráci, podporovat rozvinutí ekonomické a obchodní spolupráce všech forem 

mezi čínskými a českými firmami, podporovat dovoz českých výrobků čínskými 

firmami i vstup českých firem na čínský trh. Především pak vývoz českých 

konkurenceschopných výrobků na čínský trh, jako jsou elektrárenská zařízení, 

zařízení na čištění odpadních vod, obráběcí stroje, součástky do automobilů; úroveň 

výroby léčiv a malých letadel v ČR je poměrně vysoká, proto jsou tyto výrobky plně 

schopny rozšířit čínský trh. Příslušné firmy, které mají zájem investovat v Číně, 

mohou získat příslušné informace na následujících internetových stránkách: 

 

 Internetová stránka čínských pobídek 

 www.chinabidding.com 

 Internetová stránka čínského nákupu a pobídek 

 www.chinabidding.com.cn 

 Velvyslanectví ČLR je zastupitelským úřadem, jehož úkolem je poskytovat 

určité služby. Současně je připraveno vytvořit příznivé provozní prostředí pro čínské i 

české firmy, být pojítkem pro oboustranně výhodné spekulace, pořádat firemní setkání 

a sympozia, uveřejňovat na internetu obchodní informace atd., velvyslanectví také 

podporuje posílení kontaktů a otevírání nových oblastí a forem spolupráce mezi 

firmami obou zemí, aby se vztahy ekonomické a obchodní spolupráce mezi Čínou a 

ČR dostaly na novou platformu. Internetová adresa Velvyslanectví ČLR v ČR je 



http://cz.chineseembassy.org. Doufáme, že nás české firmy sami zkontaktují a 

doporučí vlastní skvělé výrobky a projekty. Příslušné informace předáme v co 

nejkratší době příslušným čínským orgánům a podnikům.      

 

 Děkuji vám za pozornost. 

 
 


