Česká republika si připomíná
výročí 10 let od vstupu do Evropské unie
Co členství v EU přineslo, jaké důsledky tato událost měla pro podnikatele v Plzeňském kraji,
jsme se zeptali ředitelky Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Mgr. Radky Trylčové.

Co se od roku 2004, kdy ČR vstupovalo do EU, změnilo?
Vstup ČR do EU s sebou přinesl velká očekávání. Musíme

si ale uvědomit, že EU je zcela
odlišná než v době, kdy jsme
do ní vstupovali. Mezi stávající členské státy byly přijaty
nové a v současné době EU
prochází hospodářskou krizí, zároveň se zvyšují i dluhy
zemí jako Řecko, Portugalsko
a jiné, na jejichž splácení přispívají všechny další členské
státy. Je proto dobré, že si doposud zachováváme českou
korunu, neboť s přijetím eura
bychom přijali cizí dluhy až ve
výši 350 miliard korun. Navíc
euro v současné době nepřinese hospodářský růst ani vyšší
zaměstnanost. Dále by euro za
nynější hospodářské úrovně
ČR znamenalo znehodnocení
úspor. Celkově měl ale vstup
do EU na české hospodářství
pozitivní efekt. České firmy se

v evropské konkurenci neztratily, vzhledem k exportní orientaci českého průmyslu a intenzivním vazbám na německé
hospodářství byl vstup do EU
nezbytností, na druhou stranu
příliv zahraničních investic
zaostal za optimistickými očekáváními. Nyní také dochází
k tomu, že jednotlivé členské
státy lákají české firmy, aby
zahájily podnikání i v jejich
zemích, na rozdíl od let dřívějších.
Jaká konkrétní pozitiva a negativa tedy členství v EU přineslo?
Nezpochybnitelný
přínos
představuje především usnadnění mezinárodního obchodu
a otevření evropského trhu pro
české zboží. Členství v EU také
posílilo prestiž ČR a českých

výrobků ve světě. Za největší
problém považuji nárůst administrativy a kvót, které ztěžují
nejen podnikání, ale i život
obyvatel v ČR a v celé EU.

Ovlivnil vstup do EU také aktivity
Regionální hospodářské komory?
Určitě ano. Vstup do EU posílil naše přeshraniční aktivity
a přinesl nám nové možnosti,
jak podpořit podnikatele v regionu. Realizovali jsme řadu
projektů, které zvýšily konkurenceschopnost zapojených
firem, pomohli jsme vzdělávat
zaměstnance společností z Plzeňského kraje, s využitím evropských fondů podporujeme
technické vzdělání a radíme
ženám jak zahájit jejich podnikání a následně je v jejich aktivitách podporujeme.

