POZVÁNKA
Pražský manažerský klub ČMA Vás srdečně zve na 234. klubové
setkání, které se koná ve čtvrtek, 15. 9. 2016 od 17 do 19 hod.
v restauraci Benada hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova
33, Praha 9 Vysočany.

PROGRAM:
„Aktuální politicko-hospodářská rizika v ČR/EU +
imigrantská krize“

Na aktuální témata vystoupí Dr., Ing. Jan Campbell, PhD. - VŠE,
poradce EU, prof. Univerzity v Yekaterinburgu:

- Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP)
- Brexit
- vliv výsledků amerických voleb na Evropu
- vztahy EU s Ruskem
- profily Trumpa, Clintonové a Putina
- vliv imigrantské krize na Evropu a ISS
… a další témata dle vašeho zájmu (prosím zašlete předem
mailem)
Z hlediska omezené kapacity prosíme o potvrzení Vaší účasti
obratem.

Ing. Ivo Gajdoš
výkonný ředitel ČMA
předseda Pražského MK

www.cma.cz
gajdos@cma.cz
mobil: 602 44 66 99

Krátké představení:
Dr., Ing. Jan Campbell, PhD.
řídíl do 2014 poradenskou firmu Campbell Concept UG Bonn, předtím vedl koordinační kancelář EU programu TACIS, působil jako poradce EU u dvou předsedů
vlád republiky Kyrgyzstán. Později působil jako odborný asistent na podnikohospodářské fakultě VŠE - specializace na „řízení lidí v multikulturním prostředí“ a
„systém intenzivního rozvoje individuálních schopností“ (SID(I)A. V rámci poradenské činnosti vedl celou řadu projektů nadnárodních společností v Evropě,
Rusku, Malajsii a dalších zemích, realizoval koncepce restrukturalizací, včetně
řízení inovačních procesů v nadnárodních projektech.
Jako profesor Uralské státní agrární univerzity v Jekaterinburgu přednáší na bázi
SID(I)A "comparative management a management of innovations" a "planning
and management of extreme situations". Je autorem čtyřjazyčné knihy „Souhlasu netřeba“.
Co je Transatlantická dohoda o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP)?
K oficiálnímu stanovisku MPO má dr. Campbell velké výhrady (viz text pod
článkem):
Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) je název pro novou dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, která si klade za cíl
plně liberalizovat vzájemný obchod a investice. Vyjednávání o dohodě byla zahájena v červenci 2013. V tuto chvíli nelze dopředu určit přesný termín dokončení, vyjednávání obchodních dohod je velmi komplexní záležitostí, která
z pravidla vždy zabere řadu let. Ambicí obou stran je však vyjednávání dokončit v co nejkratším termínu, aby oba kontinenty mohly z výsledků liberalizace
co nejdříve profitovat.
Realitou dnešního světa je, že USA a EU zůstávají největšími světovými obchodníky i investory obecně, sobě navzájem i pro většinu třetích zemí. Celková
obchodní výměna mezi EU a USA dosáhla v roce 2013 hodnoty 790 miliard euro. Každý den mezi EU a USA probíhá obchod se zbožím a službami za 2 miliardy euro. Vzájemné přímé investice dosahují výše téměř 3 biliony euro. V
současné době EU a USA společně vytváří téměř polovinu světového HDP (celkem 47 % - EU přes 25 %, USA přes 21 %) a skoro třetinu objemu celkového
světového obchodu (EU 17 % a USA 13,4 %).
Očekává se, že dohoda o volném obchodu mezi EU a USA by byla bezprecedentně nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodou vůbec, a to jak ve smyslu
objemu mezinárodního obchodu, který by podléhal jejím pravidlům, tak pokud
jde o formativní vliv na pravidla mezinárodního obchodu.
Kromě podstatných ekonomických aspektů je třeba zdůraznit, že dohoda má i
zásadní zahraničně–politický aspekt. Ekonomická krize na obou březích Atlantiku na konci první dekády 21. století spolu s rostoucí nestabilitou v oblasti jižního a východní evropského sousedství spolu s výrazným nástupem asijských
velmocí zdůraznila důležitost transatlantických ekonomických vazeb, ukázala
naši propojenost a relevanci vzájemné relace pro státy EU a USA. I s ohledem

na přesun těžiště světového obchodu směrem k Asii a Latinské Americe se
z evropského hlediska jako nejlepší alternativa jeví další zvýšení vlastní efektivity a konkurenceschopnosti právě cestou prohloubení transatlantické vazby.
Transatlantická zóna volného obchodu tak může představovat návrat globálního hospodářského těžiště zpět do euroatlantického prostoru.
Společná obchodní zóna EU a USA s intenzivní regulatorní spoluprací bude mít
vysoké šance stát se referencí pro globální technologické standardy i pravidla.
Do jisté míry sdílený regulatorní rámec založený na společných vyšších hodnotách jako je význam demokracie, svobody, lidských práv ale i např. respekt k
životnímu prostředí, vysoký stupeň pracovně právní ochrany či ochrana zdraví
napomůže k posílení těchto hodnot a ke zvýšení možnosti jejich celosvětového
prosazení.
Podle předpokladů a předběžných analýz by uzavření TTIP mohlo do roku 2027
zvýšit HDP Evropské unie o 0,5 % (a o 0,4 % HDP USA). V případě EU to podle
propočtů Evropské komise znamená minimálně 86 miliard euro ročních příjmů
navíc. Podle nezávislé dopadové studie zpracované londýnským Studie Centre
for Economic Policy Research by zisky plynoucí z dohody mohly dosáhnout v
případě EU mezi 68 – 119 miliardami euro ročně, pro USA 50 – 95 miliard euro
ročně. Pro lepší představu – číslo pro EU představuje tři roční rozpočty České
republiky.
Vývoz EU do USA by podle odhadů Evropské komise i Studie Centre for Economic Policy Research měl díky dohodě vzrůst až o 28 %, což znamená vývoz
zboží a služeb zhruba v hodnotě 187 miliard euro. V některých segmentech,
perspektivních i z hlediska České republiky, by nárůst mohl být velmi významný, např. export automobilů z EU do USA by mohl vzrůst až o 149%. Z globálního pohledu by vývoz EU tím vzrostl přibližně o 6 %.
Dr. Jan Campbell - komentář:
1. Uvědom si, že TTIP je pouze nálepkou na novodobém produktu neoliberalismu. Obsahuje slova jeho mantry: transatlantické obchodní a investiční partnerství.
2. Uvědom si, že TTIP jako nálepka ignoruje potřebu zdůraznění politické
komponenty, která je neoddělitelnou částí každého obchodu a investice.
Proto je TTIP pastí.
3. Uvědom si, že TTIP nevykazuje náležitosti, které musí splňovat téměř jakékoli označení produktu v EU: od E-ček (E 141 a další) počínaje, dobou
trvanlivosti a procenty konče. Proto konej podle této skutečnosti, jako
konáš s potravinami.
4. Uvědom si, že pro ČR je i špatná smlouva o TTIP s největší pravděpodobností lepší než stávající bilaterální smlouva s USA podepsaná za dob
prezidenta Havla.

5. Uvědom si, že pro občany EU bude případná smlouva o TTIP právní podobou a popisem faktického vazalského vztahu EU a USA. TTIP ve své
podstatě nebude nic na kvalitě tohoto vztahu měnit.
6. Uvědom si, že EU byla, je a bude, pokud bude existovat v podobě nám
známé, nebo představitelné, ovládána USA. TTIP je pouze kouřovou clonou odtahující pozornost od konání za oponou. Tam se mimo jiné SRN
snaží řídit EU podle svého.
7. Uvědom si, že Brexit umožní Velké Británii elegantní odstoupení od TTIP.
To jí dovolí si vyjednat zvláštní status. Nedá se proto vyloučit, že Velká
Británie umožní USA efektivněji řídit EU. Že by TTIP mohla být ale spásou EU, nevěř.

