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DEBATA Jana Macháčka: Obchodní válka Trumpa s EU může být užitečná 
Jan Macháček, ceskapozice.cz, 18. 6. 2018, dostupný ZDE 

Spojené státy americké a státy Evropské unie jsou blízkými vojenskými spojenci. V současnosti se ale 

před nimi reálně otevřelo riziko obchodní války. Spolupracovník LN Jan Macháček se předních českých 

ekonomů, analytiků a pedagogů ptá: Je možné, aby spolu spojenci vedli obchodní války, a přitom zůstali 

spojenci? 

Dnešní otázka se bude týkat geopolitiky. Je možné, aby spolu spojenci v oblasti obrany a bezpečnosti 

vedli obchodní války, a přitom zůstali spojenci? 

Lubomír Lízal, FEL ČVUT, CIIRK ČVUT, a člen dozorčí rady Expobank  

Bouře ve sklenici vody  

Obchodní válka je pojem stejně mediálně chytlavý a vojensky prázdný jako například boj o zrno z dob 

minulých. Proto nemá na spojenectví žádný vliv. Pozor však na záměnu s opačnou kauzalitou: vojensky 

a geopoliticky soupeřící celky asi nebudou uzavírat celní unie či tvořit společný pracovní trh.  

Ostatně v samotné EU mají členské státy velmi rozdílné daňové systémy a formy daní, včetně 

sektorových specifik. Přestože změny v těchto systémech mohou vést k zásadním strukturálním 

změnám, nikdo úpravy v daňových systémech, na rozdíl od změny celních sazeb, za obchodní válku 

neoznačuje. 

Edvard Outrata, státní úředník ve výslužbě  

Příliš alarmistické  

Principiálně by obchodní válka neměla být neslučitelná s obranným spojenectvím v případě skutečné 

války v situaci, kdy se dlouhodobě kryjí společné obranné zájmy zemí a rozcházejí zájmy obchodní. 

Zájmy obrany jsou hlubší a trvalejší, zájmy obchodní rozmanitější a proměnlivější. Věc však není tak 

jednoduchá. Spojenectví by mělo být schopno vydržet sem tam nějakou tu obchodní facku právě proto, 

že jeho základy jsou, doufejme, hlubší a důležitější pro obě strany.  

Jak ve vztazích společné obrany a bezpečnosti, tak ve vztazích obchodních mnoho závisí na vzájemné 

důvěře. Udržovat přátelství s někým, komu nedůvěřujeme, je vlastně protimluv. Ve válce ovšem 

nepříteli důvěřovat nemůžeme, i když je obchodní. Pochybuji proto, že může dlouho trvat stav, kdy 

spojenci v obraně a bezpečnosti budou spolu v obchodě válčit.  

Pojem obchodní válka je však možná příliš alarmující. Spojenectví by mělo být schopno vydržet sem 

tam nějakou tu obchodní facku právě proto, že jeho základy jsou, doufejme, hlubší a důležitější pro 

obě strany. V dnešní krizi euroatlantických vztahů se možná nakonec vyjasní a napraví některé 

nedostatky, takže dlouhodobý efekt může být i užitečný. Zcela jistě by však už konečně měla Evropa 

přispívat společné obraně úměrně svému bohatství, což zatím zdaleka nečiní, a přestat být černým 

pasažérem. Uvědomíme-li si my Evropané, že naše obrana je hlavně starostí naší vlastní, a zejména 

pokud s tím něco brzy uděláme, budeme mít také silnější slovo v té „válce“ obchodní. 

Ondřej Jonáš, investiční bankéř  

Reciprocita vztahu  

Vyváženost je pro každý vztah důležitá. Donald Trump klade důraz na reciprocitu v obchodu, v jeho 

retro pojetí ideálně bez deficitu i přebytku obchodní bilance s každým jednotlivým partnerem. To je 

nemožné. Říká to však po dlouhodobém otevírání amerického trhu v optimistickém očekávání, že 

http://ceskapozice.lidovky.cz/debata-jana-machacka-obchodni-valka-trumpa-s-eu-muze-byt-uzitecna-px0-/debata-jana-machacka.aspx?c=A180614_103002_machackova-debata_houd
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obchodní partneři zvýší kupní sílu vlastní populace recipročním snížením obchodních bariér. Pro 

Trumpa a jeho voliče výsledkem sporu paradoxně může být konvergence k vyšší úrovni cel a vyšším 

konečným cenám na americkém trhu.  

Trump klade rozumnou otázku, proč cla na dovoz automobilů jsou čtyřikrát vyšší z USA do EU (10 

procent oproti 2,5 procentům)? Obchod zemědělských a technologických výrobků i služeb pak podléhá 

řadě překážek, jejichž hlavní důvod je ochrana lokálně politicky silných kartelů na úkor vyšších cen pro 

spotřebitele. Obchod USA se čtyřmi největšími partnery podléhá v průměru váženému clu 6 procent 

na vývozu oproti 3 procentům na dovozu. Zdánlivě drobný rozdíl vzhledem k objemu obchodu nelze 

navždy ignorovat. Pro Trumpa a jeho voliče však výsledkem sporu paradoxně může být konvergence k 

vyšší úrovni cel a vyšším konečným cenám na americkém trhu.  

Globalizace je tvrdší disciplína než idealizované poučky o výhodnosti obchodu bez cel a bariér, David 

Ricardo a Adam Smith prominou. Co je spravedlivé? Mnoho českých podniků čelí obtížně 

překonatelným obchodním bariérám u sousedů na údajně jednotném trhu EU. Politická váha vyrůstá 

z váhy hospodářské, a v praxi není těžké odhadnout, jakým směrem se adaptace na obchodní spor mezi 

„spojenci“ bude vyvíjet. 

Dominik Stroukal, hlavní ekonom skupiny Roklen  

Obchodní války překážejí míru  

Jednotlivci i státy často uzavírají strategická spojenectví, i když se vzájemně nemají rádi. Stačí společný 

nepřítel. Tím nemusí být jiná velmoc nebo skupina zemí. Problém nastává, když společný nepřítel zmizí. 

Potom právě obchod udržuje křehký mír. Proto bychom měli svobodný obchod bránit.  

Známe to už ze školních lavic. I spolužáci, kteří měli vzájemné neshody, spolu uzavírali strategické 

aliance. Buď proti někomu jinému, nebo jen jako záruku míru, aby mohli vzájemně opisovat domácí 

úkoly a nebyli za podivíny. Není na tom nic špatného, naopak. Spojenectví je přirozené, snadné a je 

zárukou politického míru. Když ale kdykoliv zmizel společný nepřítel nebo začala válka dávat smysl, 

poprali se a politický mír narušili.  

Může se uzavřít i strategický pakt o neútočení, kdy nepřítelem je samotná válka. V takové situaci musí 

být mír výhodnější a v tomto smyslu je zárukou míru obchod. Ten je zárukou mírové kooperace milionů 

lidí po celé planetě. Umělé překážky obchodu ubližují všem stranám směny. Proč si ho ničit? Můžeme 

být rádi, že spojenectví partnerů, kteří si hází klacky pod nohy v obchodě, zatím drží. Může držet kvůli 

společnému nepříteli. Měli bychom se ale začít bát, pokud by zmizel.  

Když hranice nepřekračuje zboží, budou je překračovat vojáci, prohlásil klasický liberál Otto Mallery 

během druhé světové války. A jakkoliv to zní jako zjednodušující tvrzení, je v něm mnoho pravdy. 

Nejenže obchod pomáhá všem zúčastněným, ale snižuje pravděpodobnost konfliktu. Proč by člověk 

útočil na toho, s kým dobrovolně obchoduje?  

Ubližování zahraničnímu obchodu se stalo gestem, ukázkou síly. Ukázkou toho, že daný politik má 

ramena udělat i nepopulární rozhodnutí. A když tím získá i nějaké voliče, tím lépe pro něj.  

Můžeme být rádi, že spojenectví partnerů, kteří si hází klacky pod nohy v obchodě, zatím drží. Může 

držet kvůli společnému nepříteli. Měli bychom se ale začít bát, pokud by zmizel. Nebo pokud by ukázka 

síly měla malé společenské náklady rozdělené mezi miliony lidí, ale vysoké osobní výnosy 

koncentrované v osobě jediného politika či skupiny politiků. Potom je možné cokoliv.  

Dává tedy smysl aby v obchodní válce země zůstaly spojenci? Dává. Pokud spolu kluci nemluví, buďme 

rádi, že se alespoň neperou. Lepší by bylo, kdyby spolu mluvili, ale poprat se by bylo mnohem horší. 
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Stejně tak by bylo lepší, aby spolu země obchodně neválčily. Pokud se ale rozhodly ukazovat ramena, 

potom alespoň ať spolu neválčí fyzicky. Braňme se proto obchodním válkám, protože zvyšují 

pravděpodobnost, že křehký mír tu nebude navždy. 

Dušan Tříska, Národohospodářská fakulta VŠE  

Alibi k revizi hospodářské politiky  

Otázka se zdá navazovat na obchodní napětí v G7, o němž se asi může kde kdo domnívat, že tím 

špatným je zde Donald Trump. Proto pro rozšíření duševního obzoru doplňme, že bez viny nejspíš 

nebude ani EU a že kde kdo by zase mohl doufat, že zmíněná „válka“ nám dá dobrý důvod, či poskytne 

alibi k mimořádně žádoucí revizi té naší (evropské) hospodářské politiky. A protože Trumpovy 

protekcionářské výmluvy míří i na Čínu, do hry vstupuje i naše (evropské) odmítání jejího statutu tržní 

ekonomiky, máme-li v rámci nejrůznějších protekcionismů zaznamenat i ten náš (evropský).  

Ohledně důsledků výše uvedeného napětí poznamenejme, že historie zná i velice nepravděpodobná 

spojenectví, jde-li o obranu a bezpečnost. A nad rámec této obecné poznámky pak už jen položme 

otázku, zda pro obranu a bezpečnost dnes nejsou o něco důležitější jiné dohody, třeba ty uvnitř trojice 

Trump, Si Ťin-pching a Putin. 

Martin Pánek, ředitel Liberálního institutu 

Doktrína zlatých oblouků 

Staré rčení, které je často připisované Frédéricu Bastiatovi, říká: Pokud zboží nemůže překračovat 

hranice, budou je překračovat armády. Není možné být spojenec s někým, s kým vedeme válku, to je 

pojmový nesmysl. Nic na tom nemění ani skutečnost, že nevedeme vojenskou válku, nýbrž 

ekonomickou. 

Doktrína zlatých oblouků (Golden Arches Doctrine), pojmenovaná podle loga společnosti McDonald’s, 

zase říká, že dvě země, ve kterých má tato společnost pobočky nebo franšízy, mezi sebou nejdou do 

války. Ačkoliv tato doktrína neplatí stoprocentně, je v ní hodně pravdy. Dvě země spojené vzájemným 

obchodem jsou natolik provázané, natolik přátelské a natolik bohaté, že válka by pro ně znamenala 

obrovské ekonomické ztráty a rozvrat přátelství, rodin a společné historie. Ekonomicky řečeno: válka 

má tím větší náklady, čím otevřenější jsou vůči sobě dva státy. 

To platí opět jak pro vojenskou válku, tak pro válku obchodní. Je ale zřejmé, že obchodní válka k té 

vojenské směřuje. Staví totiž do pozice nepřátel úplně zbytečně národy, které by spolu rády 

obchodovaly. Obchod není hra s nulovým součtem, jak nám tvrdí demagogové napravo i nalevo, při 

obchodování vydělávají obě strany – obě mají po uskutečnění obchodu něco, čeho si cení více než toho, 

co měli předtím. Obchodní války nám znemožňují tyto výnosy z obchodu realizovat. nechávají nás 

chudšími a zesilují geopolitické napětí. 

Kryštof Kruliš, předseda správní rady Spotřebitelského fóra, z.ú. a analytik AMO 

Dlouhodobé hledisko 

Obchodní vztahy mezi státy mohou být ovlivněny vzájemnými vztahy v oblasti bezpečnosti a naopak. 

Není to ale absolutní a někdy k ovlivnění dochází až s odstupem a v důsledku setrvačnosti. Je dále také 

třeba rozlišit, zda obchodní spory eskalují na straně nabídky nebo poptávky. 

Liberalizace mezinárodního obchodu vede ke specializaci ekonomik jednotlivých zemí. Žádný stát dnes 

již nemusí být soběstačný ve všech komoditách. Kde nelze s ohledem na podnebí, surovinové zdroje či 

dovednosti obyvatelstva výhodně vybudovat konkrétní výrobu, je možné obrátit se na světové trhy a 
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vše pořídit tam, kde danou komoditu dokáží produkovat levněji. Tím se však prohlubuje závislost na 

mezinárodní obchodní výměně. Platí přitom, že být závislý na dodávkách od spojence by mělo být 

bezpečnější. U spojeneckého státu klesá riziko, že závislost na dodávkách bude zneužívat. Eskalace 

obchodních sporů omezením nabídky může mít při vhodném načasování a nedostatku alternativních 

zdrojů, například dodávky plynu v zimním období nebo dodávek ocele nebo zbraní v době konfliktu, 

výrazné dopady na takto postižený stát. Využívá se toho ostatně i při uvalování mezinárodních sankcí, 

kdy se omezuje nabídka konkrétních komodit, nejčastěji ropy, zbraní či nověji například luxusního 

zboží. 

Naproti tomu eskalace obchodních sporů omezením poptávky, tedy protekcionistickým omezením 

přístupu na domácí trh pro zahraniční dodavatele, se nemusí do vztahů v oblasti bezpečnosti ihned 

promítnout. Takové omezení může mít ekonomické, popřípadě i sociální dopady. V exportním státě 

může vyvolat nadprodukci a následně ztrátu pracovních míst. V importujícím státě zase může být 

důsledkem dočasný nedostatek komodity, jejíž dovoz je omezen, a zvýšení nákladů pro navazující 

výrobu, která takovou komoditu využívá. Příkladem může být sektor ocelářství. To se tradičně 

koncentruje do výrobních klastrů. Utlumování v důsledku nadvýroby může být spojeno s 

propouštěním. Naopak stát, který protekcionismus zavádí, může čelit dočasným nedostatkům a může 

dojít k navýšení vstupních nákladů v navazující strojírenské výrobě či ve stavebnictví. Takový 

protekcionismus logicky vyvolá diplomatické rozepře. V oblasti bezpečnosti se však může promítnout 

až s odstupem času, kdy v důsledku poklesu vzájemné obchodní výměny může dojít k oslabení 

vzájemných vazeb mezi spojenci. K tomu by ale bylo zapotřebí eskalace protekcionismu napříč sektory. 

Význam spojeneckých vztahů v obranné a bezpečnostní oblasti se v současném světě nekryje ani s 

institucionálním zajištěním mezinárodního obchodu. Například zóny volného obchodu se neuzavírají 

přednostně se zeměmi podle jejich spojeneckého významu. Evropská unie tak má tyto dohody 

například s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou nebo Mexikem, tedy zeměmi, které nelze považovat 

za nejdůležitější spojence evropských zemí v oblasti bezpečnosti. Naopak s USA, které jsou s výrazným 

odstupem vojensky nejmocnější zemí v rámci NATO, nejsou evropské země takovou dohodou 

propojené. Jednání o takovéto dohodě s USA se v zemích jako je Německo setkalo s výraznými protesty 

již za administrativy Baracka Obamy a po nástupu prezidenta Donalda Trumpa do úřadu již jednání 

zamrzla úplně. I zde dosud platilo, že nedostatek institucionální vazby v podobě zóny volného obchodu 

mezi Evropskou unií a USA není na úkor spojeneckých vztahů. V dlouhodobém horizontu je přesto 

logické, že takovýto stav může vést k oslabování vztahů a posilování orientace na země, se kterými 

Evropská unie tyto dohody uzavřela.  
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Co nabídneme Trumpovi? 
Jan Macháček, Lidové noviny, 7. 6. 2018 

Je-li americký prezident politik transakčního typu, Evropa by mu měla něco nabídnout  

O americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi se říká, že je jako bývalý byznysmen politikem 

transakčního typu. Možná to je pravda, možná ne. Jisté je v tuto chvíli to, že výměny v Trumpově týmu 

znamenají, že posilují lidé loajální k Trumpově vizi Ameriky a světa (America First), pokud něco 

takového existuje. Pokud nic jako Trumpova vize neexistuje (v intelektuálním či ideologickém slova 

smyslu), potom jsou noví lidé jako ministr zahraničí Mike Pompeo či šéf bezpečnostních poradců John 

Bolton bezvýhradně loajální k Trumpově intuici a osobnosti vůbec.  

Trumpův první rok byl spíše ve znamení radikálních tweetů, ale s lidmi jako bývalý ministr zahraničí Rex 

Tillerson se šlo z pohledu Evropanů v zásadě rozumně dohodnout. Druhá věc je, že se Trump vrací k 

jádru svých voličů (a spolehlivé jádro voličů jsou v americkém systému lidé s vyhrocenějšími názory) a 

k plnění svých slibů. Ve věci celních tarifů a snížení přebytků některých států s Amerikou míří Trump 

před podzimními volbami do Kongresu také na voliče bývalého kandidáta na prezidenta Bernieho 

Sanderse, jejichž averze vůči globalizaci a svobodnému obchodu je ještě větší než u Trumpových voličů.  

A i když se nám to třeba nelíbí, zrušení dohody s Íránem Donald Trump sliboval dávno, stejně jako 

stažení podpisu pod pařížskou klimatickou dohodou. Sliboval též ochranu těžkého průmyslu (těžba, 

ocelářství). Plnění slibů funguje, protože Trumpovy preference od prosince setrvale rostou.  

Pochybná očekávání  

Je-li Trump politik transakčního typu, nebo ne, ještě uvidíme, každopádně publikoval celou knížku na 

téma, v čem spočívá umění „dealu“ čili obchodu. Evropským firmám hrozí americké sankce související 

s Íránem, sankce kvůli rusko-německému plynovodu Nord Stream 2. Tarify na ocel a hliník už tu máme, 

možná přijdou brzy tarify na automobily. USA jsou garantem bezpečnosti Evropy skrze NATO. Evropa 

(a hlavně Německo) více vyváží do USA než naopak a to ji činí slabší, zranitelnější a závislejší. Trump se 

pokouší s Evropou jednat z pozice síly, což vlastně znamená, že čeká na nějakou nabídku z Evropy.  

Evropa se ale pořád tváří, že zůstane u multilaterálních dohod a protiopatření a obchodní spory bude 

řešit pomalými procedurami u Světové obchodní organizace (WTO). Dohodu s Íránem Evropa prý 

zachrání a bezpečnostní garance v rámci NATO s tím nesouvisí.  

Lze mít jisté pochopení pro to, že evropští lídři nechtějí před Trumpem při první příležitosti stahovat 

kalhoty, je i dobře, že Evropa ctí pravidla WTO. Je pravdou, že EU je ze své povahy multilaterální a nemá 

ono pověstné jedno telefonní číslo. Na druhou stranu je už nyní na čase, aby evropští politici připravili 

plán B: je-li Trump tzv. transakční politik, něco mu nabídneme, nějakou transakci připravíme.  

Zatím se ale zdá, že Evropané sází na to, že od Trumpa budou mít brzy (nebo časem) pokoj a pak se s 

jeho nástupci vše dostane do normálních kolejí. Leckdo věří, že Trump skončí už po podzimních volbách 

do Kongresu, kde republikáni utrpí velkou porážku a bude zahájen proces odvolání prezidenta 

(impeachmentu). A když to nevyjde, tak určitě Trump prohraje volby za dva roky. Ani na jedno bych si 

nevsadil. Američtí prezidenti většinou vládnou dvě období a Trumpovi navíc popularita začala stoupat.  

Ne že by nebylo co nabídnout  

Takže co má Evropa Trumpovi nabídnout? Rychlejší splnění výdajů na obranu ve výši dvou procent 

HDP, větší účast amerických firem na evropském vyzbrojování, což sníží obchodní schodek. Lze srovnat 

i dovozní cla na automobily. Paradoxní totiž je, že Trump je šmahem označován za protekcionistu, 

přitom evropská cla na americké automobily činí 10 procent, zatímco americká cla na evropské 



7 
 

automobily jen 2,5 procenta. Německo může nabídnout, že potopí projekt Nord Stream 2 apod., a USA 

pak zapomenout na cla na ocel. Vymyslet toho lze ještě velmi mnoho.  

Co se dohody s Íránem týče, možná si mohli „lídři EU“ všimnout, že íránský duchovní vůdce Alí 

Chameneí zveřejnil 3. června tweet, který říká: „Náš postoj k Izraeli je stejný jako vždycky. Jde o 

zhoubný rakovinný nádor na těle západní Asie, který musí být odstraněn a vyhuben. Je to možné a taky 

se to stane.“ Takže s těmito lidmi bude Evropa zachraňovat nukleární dohodu? Opravdu? Není lepší si 

sednout se všemi důležitými hráči v regionu, včetně USA, a hledat novou dohodu a nové řešení?  

Zvláštní také je, jak se politici EU chovají k firmám z vlastních zemí. Americký velvyslanec v Berlíně 

způsobil „skandál“, protože vyzval německé firmy, aby se raději stáhly z Íránu. Skandální spíše je, že 

německé a evropské firmy k témuž nevyzval Brusel či Berlín, jak správně poznamenává ve své analýze 

James Kirchick z Brookings Institution.  

Výroky o tom, že se Evropa bude emancipovat od USA, jsou navíc pro všechny Američany velmi 

urážlivé. USA se nerovnají Trump. Amerika je stále silnou liberální demokracií a civilizačně i kulturně 

nejbližším spojencem EU.  

Zdá se, že Evropané sází na to, že od Trumpa budou mít brzy (nebo časem) pokoj a pak se s jeho 

nástupci vše dostane do normálních kolejí. 
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MACHÁČEK: Dejte Trumpovi nabídku, kterou neodmítne 
Jan Macháček, lidovky.cz, 1. 6. 2018, dostupný ZDE 

Tématem hrůzy číslo jedna už není momentálně Itálie (to se zase vrátí), ale jsou to americké tarify na 

evropskou ocel a hliník. V médiích se píše, že evropský byznys je z tarifů zděšen. To lze sice chápat, ale 

byznys je pořád ještě pouze byznys a ekonomika je pořád ještě ekonomika. 

Já se bojím o evropskou bezpečnost, takže tedy i o naši bezpečnost, protože bezpečnost střední a 

východní Evropy je vždy ohrožena více než bezpečnost Evropy západní. Nepůjde-li dělat byznys, bude 

ohrožena i ekonomika. 

Čeho se bojím? Říká se, že Trump je politik transakčního typu. Jeho pozice ve vyjednávání je velmi silná, 

a to nikoli pouze proto, že Amerika je vojensky nejsilnější země světa a že ona garantuje evropskou 

bezpečnost. Nejde jen o to, že Amerika má nejlepší technologie a dolar, o který se opírá globální 

finanční systém. Pokud to tak je, je třeba z toho vycházet.  

Může se nám nelíbit, jak se Trump chová a z jaké transakční a byznysové filozofie vychází, ale to je tak 

všechno, co s tím můžeme dělat. Z pozice síly Trump čeká na nabídku Evropy, kterou posoudí. 

Jenže se na to podívejme. O clech na ocel a hliník jedná evropský komisař pro obchod. Trump asi čeká, 

že mu Evropa vzkáže, že potopí projekt rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, to ale není 

portfolio komisaře pro obchod.  

Nebo Trump čeká, že mu evropské země nabídnou, že budou více zbrojit (jak slíbily) a nakupovat více 

americké zbraně, aby se vyrovnal americký schodek. To ale nemůže slíbit nějaký evropský komisař pro 

to či ono. Velký politický obchod nemůže Trump uzavřít ani s německou kancléřkou Merkelovou, ani s 

francouzským prezidentem Macronem, kteří nemohou jednat za celou Evropu. EU chce zatím 

postupovat tak, že se odvolá k WTO, odmítne jednat pod tlakem a zavede mírná protiopatření.  

Potíž je, že opatření oko za oko, zub za zub vyšlehají negativní emoce na obou stranách Atlantiku a 

mohou přerůst až v opravdovou obchodní válku. A nedělejme si iluze. Aktéři obchodní války nemohou 

být zároveň spojenci ve smyslu jeden za všechny, všichni za jednoho, jak je nastaveno v NATO. To, co 

se děje s ocelí a hliníkem i íránskou dohodou, představuje největší a nejakutnější bezpečnostní hrozbu 

od roku 1989. 

  

https://www.lidovky.cz/machacek-dejte-trumpovi-nabidku-kterou-neodmitne-f7z-/monitor-jana-machacka.aspx?c=A180601_135013_monitor-jana-machacka_sij


9 
 

MACHÁČEK: Má se Západ vymezovat vůči USA a Trumpovi? 
Jan Macháček, lidovky.cz, 30. 5. 2018, dostupný ZDE 

Americký prezident Donald Trump vypovězením íránské nukleární dohody (a způsobem, jakým to 

učinil) rozčílil evropské elity doběla. Leckdo nyní navrhuje, že se mají evropské státy spojit vlastně 

s kýmkoli, kdo přislíbí dodržování pravidel a smluv v mezinárodní politice (rules based order), s kýmkoli, 

kdo nebude říkat, že jeho země je první, s kýmkoli, kdo nebude diktovat ostatním z pozice nadřazenosti 

a síly. 

Z toho vyplývá, že se má Evropa spojit třeba i s Čínou, když Čína bude zárukou dodržování pravidel v 

mezinárodním obchodu. Anebo třeba s Ruskem: když USA zavedou cla na naše zboží, přestaneme se 

sankcemi a budeme vyvážet tam.  

Jako by se najednou zapomnělo, jaká praxe existuje v Číně: do některých odvětví Čína zahraniční kapitál 

vůbec nepouští, jinde nutí investory k vytváření joint ventures, vedle kterých vznikne v Číně firma, která 

převezme či odcizí technologie a začne dělat sama totéž. Všechny západní země mají s Čínou obrovské 

obchodní schodky. Čína dlouhodobě plánuje a staví „dálnice“ pro svůj vývoz (hedvábná stezka), aby se 

v budoucnu mohla uplatnit jako dominantní světová síla. To je nějaký systém pravidel?  

Spojovat Rusko s dodržováním pravidel je už úplný výsměch. Je to země, která ilegálně zabrala Krym, 

a ještě se světu chlubí, jak všechny oblafla používáním neoznačených zelených mužíků.  

Inteligentnější variantu „protitrumpovské jednoty“ předestřel tento týden komentátor Financial Times 

Gideon Rachman. Pravidla mezinárodního obchodu mají podle něj bránit středně velké země (tedy 

měřeno velikostí populace z globálního pohledu) – Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Kanada 

a Austrálie. Ve všech případech jde o velmi bohaté demokracie, což znamená, že mají podobné zájmy 

a hodnoty. Všechno jsou to velké obchodující národy (big trading nations). Všechny tyto země mají 

reálnou vojenskou kapacitu a jsou ochotné rozmisťovat jednotky v cizině (výjimkou je Japonsko, to ale 

tuto kapacitu může rychle navýšit). A všechny tyto země sdílejí zájem na mezinárodním pořádku, který 

sahá mimo obchod a investice a dotýká se například mezinárodních standardů lidských práv.  

Časem se mohou připojit další středně velké mocnosti: Jižní Korea, Jižní Afrika, Itálie a Brazílie. Zde je 

vadou na kráse, že Jižní Afrika a Brazílie jsou již členy sdružení BRIC. Itálie prý možná směřuje k 

nacionalismu a protekcionismu trumpovského stylu a Jižní Korea má, jak známo, velký problém hned 

za svými dveřmi. 

Trumpovy protekcionistické hrozby přímo ohrožují ekonomické zájmy těchto zemí. Může tyto střední 

mocnosti organizovat EU? Na jedné straně je podle Rachmana EU oslabována neliberálním Maďarskem 

a Polskem, brexitem apod., na druhé straně je velkým proponentem obchodních dohod – před týdnem 

například Unie uzavřela dohodu o svobodném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem.  

„Rachmanova iniciativa“ – jak to můžeme nazvat – je zajímavá, ale platila by ve světě, kde se jenom 

obchoduje a kde neexistují vojenské hrozby, aliance a závazky. Evropa se o svou bezpečnost sama 

postarat neumí a musí se spoléhat na USA, s Trumpem i bez Trumpa. Ten sice diktuje z pozice síly, jenže 

spousta evropských států zase nedodržuje své bezpečnostní závazky v rámci NATO (dvě procenta HDP 

na obranu). Německo dokonce hodlá svoje výdaje na obranu snižovat.  

Evropa by se měla smířit s tím, že Trump je politikem transakčního typu. Kdyby mu Evropa nabídla, že 

začne rychleji plnit výdaje na obranu a nakupovat více amerických zbraní, třeba by od hrozeb se cly a 

tarify ustoupil. USA se taky nerovnají Trump, země si pořád drží svůj liberálně ústavní pořádek. Jsou to 

USA, ne Trumpistán.  

https://www.lidovky.cz/machacek-ma-se-zapad-vymezovat-vuci-usa-a-trumpovi-fsa-/monitor-jana-machacka.aspx?c=A180530_132608_monitor-jana-machacka_pev
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Dlouhodobě samozřejmě platí, že země, které mají bezpečnostní alianci, spolu nemohou vést obchodní 

války. To je ta část rovnice, která v Rachmanově analýze schází. 
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Jalové trumpobijectví Evropy 
Jan Macháček, Lidové noviny, 29.5.2018 

Evropané by si měli uvědomit, že jim nezbývá než s Amerikou spolupracovat  

Lze vcelku chápat, že se evropští lídři v čele s Macronem a Merkelovou cítí uraženi a dotčeni tím, jak s 

nimi Trump zachází, jak se k nim chová a jak je jako spojence informuje o tom či onom. Až se ale prach 

zvířeného ega usadí, měli by si Evropané uvědomit, že jim nezbývá než s Amerikou spolupracovat a 

jednat. A neplatí to jen pro Evropu, ale také pro další lídry ze zemí, které lze považovat za rodinu 

liberálních demokracií. Týká se to Japonska, Jižní Koreje, Austrálie a svým způsobem i Indie.  

Právě skončené Ekonomické fórum v Petrohradu se sice plánovalo dlouho dopředu, ale nakonec to 

tam vypadalo, že se tam sjel celý svět postěžovat si strýčkovi Putinovi na zlého Trumpa. V Rusku se 

během týdne vystřídali kancléřka Merkelová, prezident Macron, japonský premiér Šinzó Abe, čínský 

viceprezident Wang Čchi-šan a předsedkyně MMF Christine Lagardeová.  

Skupinová terapie  

Na dvouhodinové veřejné diskusi Trumpa nikdo nešetřil. Putin se zastával evropských firem, na které 

mají dopadnout nové americké protiíránské sankce, a to přesto, že Evropa sama zatím drží sankce proti 

Rusku. Putin se samozřejmě zastal i Íránu, který podle něj nukleární dohodu plnil a vypovězení si 

nezasloužil. Ale na Trumpovi samozřejmě nikdo nenechal nitku suchou i bez Íránu: lamentovalo se nad 

jeho odstoupením od pařížské klimatické dohody i nad jeho zrušením pacifické obchodní dohody TPP 

i kvůli rozhodnutí přesunout americkou ambasádu do Jeruzaléma. Mluvilo se o erozi důvěry i disrupcích 

globálního pořádku. Lagardeová mluvila o tom, že „někdo chce rozhoupat systém“, což se líbilo 

čínskému viceprezidentovi, podle kterého se nemá obchod „politizovat“. Agentura Bloomberg píše, že 

to sezení připomínalo skupinovou terapii – zdrojem úzkosti byl nepřítomný Trump.  

Trumpovo zrušení nukleární dohody s Íránem odsoudili na posledním summitu Evropské unie v Sofii 

jednomyslně i lídři evropských zemí, dále se prý budou nukleární dohodou s Íránem řídit. To, že se 

představitelům EU nelíbí Trumpovo chování, je sice hezké, náraz na realitu bude ale tvrdý. Kromě slov 

nemá totiž Evropa na Trumpa žádné páky. To si vážně někdo myslí, že je k něčemu dobré stěžovat si u 

Putina nebo si notovat s čínskými komunisty? Dokonce i íránský prezident Rúhání řekl bezprostředně 

poté, co Trump vypověděl dohodu s Íránem, že Evropa má jen málo možností, jak dohodu udržet. A 

Evropané sami se tak ale pořád tváří.  

Jak upozorňuje komentátor Financial Times Wolfgang Münchau, největší problém s Trumpem a Íránem 

spočívá pro Evropu v extrateritoriálním efektu. Evropské firmy, které poruší americké sankce, budou 

odříznuty od amerického finančního trhu a trhu se zbožím. Stejně na tom budou banky, které financují 

tyto firmy. To si samozřejmě žádné nadnárodní firmy nemohou dovolit. Trump se takhle může chovat, 

protože Amerika má ultimátní kontrolu nad všemi finančními toky v dolarech i nad těmi, které vzniknou 

mimo její teritorium. Evropské firmy nemohou vyhlásit žádné sankce na americké firmy, které se příčí 

evropské politice, protože pro americké firmy není euro tak kriticky důležité.  

Podle Münchaua měli otcové zakladatelé eura možnost při jeho vzniku usilovat o statut rezervní měny 

a nějakou geopolitickou sílu spojenou s eurem, ale bylo jim to ukradené. EU nemá ani finanční 

instrumenty na to, aby mohla chránit evropské firmy. Jak a kým by asi byla kompenzována nějaká 

evropská banka za to, že nemůže účtovat v dolarech?  

Další faktor je závislost evropských firem na vývozu do USA. Především nejsilnější evropská ekonomika 

Německo postavila svůj hospodářský úspěch na politice obchodních přebytků, což ale činí Evropu 

závislou na vývozu do USA. Eurozóna řešila svoji krizi tím, že tlačila země do vytváření přebytků 
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běžného účtu platební bilance. Populistická vlna v Itálii je jeden výsledek, americký protekcionismus je 

druhý výsledek.  

Trump dle svého programu  

Tolik Münchau a nyní ještě k íránské dohodě: Trumpův způsob jejího vypovězení je nepěkný, urážlivost 

evropských spolutvůrců pochopitelná. Jenže faktem je, že dohoda měla spoustu nedostatků. Neřešila, 

co bude za deset let, neřešila íránský raketový program, uvolnila ruce íránským ambicím a aktivitám v 

regionu od Sýrie po Jemen.  

Evropa je na Blízkém východě především pozorovatel a proti zájmům USA v tomto regionu nic 

nedosáhne. Amerika, pokud bude chtít, bude nejmocnějším hráčem regionu. Pokud chce mít Evropa 

vliv, pak jedině jako juniorní partner Ameriky s Trumpem či bez Trumpa. Čím déle se bude Evropa tvářit, 

že zachrání íránskou dohodu, tím větší bude zklamání, až všem dojde, že to nejde. Trumpovi lze právem 

nasazovat psí hlavu, ale také lze konstatovat, že plní svůj program. A v programu mimo jiné bylo, že 

zruší íránskou jadernou dohodu, omezí dovozy a naučí Evropany plnit zbrojní závazky. Lepší Trump než 

koketerie s Ruskem a Čínou, což jsou země, které chtějí Evropu rozložit a oslabit.  

*** 

Kromě slov nemá Evropa žádné páky. To si vážně někdo myslí, že je k něčemu dobré stěžovat si u Putina 

nebo si notovat s čínskými komunisty? 
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Bez pozitivní agendy 
Jan Macháček, Lidové noviny, 19. 5. 2018 

Německo-americké vztahy jsou v hluboké krizi  

Němci nikdy neměli v oblibě prezidenta Trumpa, ale odpor k němu výrazně vzrostl poté, co vycouval z 

jaderné dohody s Íránem. Podle nové analýzy agentury Bloomberg je však třeba rozlišovat mezi 

německými elitami, které jsou výrazně kritické vůči Trumpovi, a obyčejnými voliči, kteří jsou naladěni 

stále více proti Americe všeobecně.  

Frustraci z Trumpa vyjádřila minulý týden také kancléřka Angela Merkelová. Když si prý bude „každý 

dělat, co chce, podminuje to důvěru v mezinárodní pořádek“.  

Editorial týdeníku Der Spiegel vyzval k rezistenci vůči Trumpovi a mimo jiné v něm stojí: „Západ, který 

jsme znali, už neexistuje. Náš vztah k USA se už nedá nazývat přátelstvím ani partnerstvím. Prezident 

Trump si osvojil tón, který ignoruje sedmdesát let důvěry. Chce trestné tarify na naše zboží a vyžaduje 

poslušnost… Otázka je, jestli ještě existuje atlantická kooperace v ekonomické, zahraniční a 

bezpečnostní politice. Odpověď je ne.“  

Trump a „prezidentka Evropy“  

To jsou tedy silná slova. Naštěstí ještě Merkelová nemluví o rozpouštění NATO a editorial Spiegelu velí 

pouze „připravit se na posttrumpovskou Ameriku a do té doby moc neprovokovat“. Ale stejně. Situace 

je docela vážná a ke znepokojivým názorům dochází i průzkumy veřejného mínění. Zatímco většina 

Američanů se podle průzkumu Pew Research domnívá, že spolupráce USA s Německem je klíčová v 

bezpečnostní oblasti, naprostá většina Němců toto ignoruje a tvrdí, že spolupráce s USA má být 

ekonomická a hodnotová.  

Němci jsou přesvědčeni, že je Amerika ekonomicky poškozuje. Pokuty pro Volkswagen v kauze 

Dieselgate daleko předčily pokuty, které si lze představit v Evropě. Nyní mají zase dojem, že američtí 

byznysmeni se po denuklearizaci poženou do Severní Koreje, zatímco Němcům bude do Íránu přístup 

pod přísnými americkými sankcemi zapovězen.  

Pravdou je, že americký prezident Trump neprojevuje žádný velký zájem pracovat s Německem a 

kritizuje ho, že příliš exportuje a vydává málo peněz na obranu. Též je problém, že Trump vnímá 

spojence jako zátěž, nikoli jako aktivum. Německo se ale také chová velmi problematicky, ze všech 

amerických důležitých spojenců totiž závisí na USA nejvíc. Jak v oblasti bezpečnosti, tak v oblasti 

exportu.  

Podle serveru Politico Trump Angelu Merkelovou při poslední návštěvě Washingtonu pozdravil z 

legrace jako „prezidentku Evropy“. Řekl jí, že na předchozích amerických administrativách si „urvala, 

co mohla v obraně i obchodu“.  

Poté, co Trump vypověděl dohodu s Íránem, napsal nový americký velvyslanec v Berlíně Richard 

Grenell na Twitter, že „německé firmy, které dělají byznys v Íránu, by své tamější aktivity měly co 

nejdříve zabalit“. Wolfgang Ischinger, šéf významné Mnichovské bezpečnostní konference a bývalý 

německý velvyslanec v USA, odpověděl: „Ricu, po dlouhé diplomatické kariéře je moje rada – vždy 

vysvětli politiku své země, lobbuj v hostitelské zemi, ale nikdy jí neříkej, co má dělat.“  

Více než rok Berlín doufal, že by mohl konstruktivně pracovat „s dospělými“ v Trumpově 

administrativě: s McMasterem, Tillersonem a Mattisem, kteří budou držet Trumpa na uzdě. 

„Nevšímejte si jeho tweetů, ale toho, co dělá,“ bylo heslo dne. A v březnu loňského roku pozvala 
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Merkelová dokonce Trumpovu dceru Ivanku do Berlína. Navzdory občasné nepřátelské rétorice to 

vypadalo, že kontinuita převládá.  

S novým americkým národně bezpečnostním týmem (John Bolton, Mike Pompeo) se vítr zjevně otočil. 

Trump si vybral lidi, kteří jsou daleko více v souladu s jeho dlouhodobými názory a politickými instinkty. 

A prezident sám jako by navíc nabyl sebevědomí v prosazování své agendy.  

Merkelová měla dobré vztahy s oběma předchozími americkými prezidenty Georgem W. Bushem i 

Barackem Obamou. Tušila, že to s Trumpem bude těžší, přesto prý byla z poslední návštěvy ve 

Washingtonu v šoku. Trump jí prý pouze předložil dlouhou litanii, co všechno Německo dělá špatně.  

Vztah mistra a vazala  

Podle německého politologa Ulricha Specka je velkým problémem fakt, že německo-americkým 

vztahům schází nějaká pozitivní agenda. Rozpory a neshody tak vystupují do popředí a stávají se 

jedinou agendou. Německo je sice u Trumpa v nemilosti, a bylo dokonce jaksi degradováno, ale nezdá 

se, že by v Evropě byla nějaká jiná země, která bude mít se Spojenými státy zvláštní vztahy.  

Horizontální partnerský vztahUSA s Evropou byl nahrazen vztahem vertikálním, vztahem mistra a 

vazala. Představa, že staří a moudří Řekové (Evropané) budou radit mladým, naivním a mocným 

Římanům (USA), která se mnohým Evropanům tolik líbí, u Trumpa neplatí. Ten je o sobě přesvědčen, 

že přechytračí každého.  

Německo ale zatím nemá na výběr než se pokusit i nadále s USA co nejblíže spolupracovat. Německo 

se nemůže vojensky spoléhat pouze na jadernou Francii. Francie není sama tak velká a důležitá, aby 

mohla řešit vztahy s Ruskem, Čínou, Blízký východ, ochranu střední Evropy apod.  

Kdyby se podle Specka Německo rozhodlo vybudovat silné asertivní a nacionalistické Německo, které 

se navíc jaderně vyzbrojí, obrátilo by časem zbytek Evropy proti sobě a vedlo by to možná až k rozpadu 

EU.  

Merkelová tušila, že to s Trumpem bude těžší, přesto prý byla z poslední návštěvy ve Washingtonu 

v šoku. 
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MACHÁČEK: Evropa, Amerika a íránská dohoda 
Jan Macháček, lidovky.cz, 14. 5. 2018, dostupný ZDE 

Německý analytik a atlantista Ulrich Speck má na Facebooku několik zajímavých postřehů k vypovězení 

íránské dohody. 

1. Hlavní důvod, proč vůbec vznikla dohoda s Íránem, je, že se obě strany bály vznikajícího konfliktu. 

Evropané měli obavy, že Izrael nebo USA udeří na Írán, aby zastavily jeho nukleární program. Obama 

naskočil do rozjetého vlaku a brzy převzal řízení, protože chtěl celkově zmenšit americkou aktivitu v 

oblasti. Vládnoucí elita v Íránu také cítila, že není připravena na vojenskou konfrontaci, a také si přála 

zrušit sankce.  

2. Obě strany si kupovaly čas. Západ doufal, že za deset let se Írán změní v novou, modernější 

společností, která se vzdá své válečnické identity a nepřátelství k Západu. Íránské vládnoucí elity 

doufaly, že s tím, jak sankce jednou skončí, Západ už nikdy nedá dohromady tak silnou koalici (včetně 

Ruska a Číny). Írán také potřeboval peníze, aby mohl pokračovat ve svých imperialistických projektech.  

3. Dohoda se nikdy netýkala velkého problému a tím je právě íránský imperialistický projekt. Jak jsme 

viděli v posledních letech, Írán investoval silně v Sýrii, bez íránských jednotek by Asad nikdy nepřežil. 

Dohoda s Íránem nikdy nesnížila regionální agresivitu Íránu. Je asi pravda, že zrušení sankcí umožnilo 

Íránu aktivněji prosazovat svou regionální dominanci.  

4. Evropa se dívá na Írán optikou obchodních příležitostí a lidských práv, ale ignoruje strategický 

význam Íránu a právě jeho imperialistický projekt. Amerika mluví o íránské hrozbě, ale tím, jak se 

soustředila pouze na IS v Sýrii, uvolnila cestu pro vznik asadovsko-rusko-íránské koalice.  

5. Ani Evropa, ani Amerika nemají žádnou regionální strategii. EU je o něco blíž Íránu a USA jsou o něco 

blíž Saúdské Arábii a Izraeli. Co se ale týče bojiště v Sýrii, nikdo neví, co má dělat, krom hledání 

minimálního a krátkodobého konsenzu a bojů s IS.  

6. Dohoda s Íránem představovala dočasně užitečný mechanismus, který mířil na jednu dimenzi 

íránského imperiálního projektu. Ale jiné dimenze – především širší regionální strategie – scházely. 

Nepodařilo se Írán zkrotit, vyloučit konfrontaci s Izraelem a Saúdskou Arábií a ani nastolit v regionu 

rovnováhu.  

7. Pokud Amerika nyní „zabíjí“ íránskou dohodu, nemůže s tím Evropa vůbec nic dělat, protože nemá 

v regionu žádnou váhu. Amerika je klíčový hráč ve věci Íránu, Izraele i Saúdské Arábie, Evropa nikoliv. 

Bojovat s větrnými mlýny není nikdy dobrý plán.  

8. Evropa místo toho musí mířit k dosažení mocenské rovnováhy v regionu. Musí mít plán, jak se 

postavit tomu, že Írán vyplňuje mocenské vakuum, jak se vypořádat s tím, že americké zájmy v regionu 

již nejsou tak silné a že ani Izrael, ani Saúdská Arábie si nepřejí posilování Íránu.  

Vzájemné osočování mezi Evropany a Američany nikomu v regionu nepomáhá. Západ a hlavně Evropa 

vypadají odsud ještě míň důležité, než jsou. Navíc se vysílá signál do Íránu, že je možné rozlomit 

transatlantickou alianci. Evropa se má spíš nadechnout a začít širší strategický dialog s USA o společné 

agendě v oblasti.  

  

https://www.lidovky.cz/evropa-amerika-a-iranska-dohoda-dmm-/monitor-jana-machacka.aspx?c=A180514_130805_monitor-jana-machacka_gib
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Boj s Trumpem je zbytečný 
Jan Macháček, Lidové noviny, 12. 5. 2018 

EU na odboj vůči prezidentovi USA nemá. Musí s ním a dalšími hledat nové řešení pro Írán  

Donald Trump učinil podle deníku WSJ vypovězením dohody s Íránem nejriskantnější sázku své kariéry. 

Sází na to, že íránští lídři si znovu sednou s Amerikou k jednacímu stolu. Sází na to, že pokud jednat 

nebudou, sankce povedou ke změně íránského režimu a to k lepšímu. Sází na to, že Evropě nezbude 

než s USA nakonec kooperovat. Sází na to, že Írán se nyní nepustí do výroby jaderné zbraně hlava 

nehlava. A sází na to, že vše nepřeroste v otevřený vojenský konflikt.  

Podstatou „dobrého vládnutí“ je, že se při změně vlády nemění systém a neruší instituce, ale mění se 

parametry. Pokud se ruší systém, je to vždy nesmírně nákladné. Podlamuje se důvěra, snižuje 

předvídatelnost. Takže je třeba rozumné nerušit konkrétní daň, ale snížit sazbu. Mezinárodní smlouvu 

lze chápat jako „systém“ svého druhu. Je chybou ji rušit, je lepší tlačit na vylepšení smlouvy.  

V tomto ohledu Amerika bohužel přestala být zemí, která může sloužit novým demokraciím jako 

příklad.  

Vyspělá demokracie si také nechává vypjaté a nesmiřitelné spory na domácí politiku a neprotahuje je 

směrem ven. V politice zahraniční a obranné se má táhnout za jeden provaz. Ani to už pro USA neplatí. 

Jedna administrativa domluví dohodu s Íránem, druhá ji označí za „strašnou“ a vypoví ji.  

Samozřejmě lze také říci, že 23. prosince 2016, už po vítězství Trumpa, se Amerika připojila k rezoluci 

Rady bezpečnosti OSN odsuzující Izrael ve věci Jeruzaléma, přestože de facto tu samou rezoluci 

Amerika od 70. let tradičně vetovala. Odstupující prezident Obama tedy také porušil tradici americké 

zahraniční politiky, a to navzdory tomu, že s tím republikáni, kteří vyhráli prezidentské volby, 

nesouhlasili. Lze tedy konstatovat, že už za Obamy se příkladnost USA v zahraniční politice rozpadla, i 

když ve věci méně důležité, než jakou je dohoda s Íránem.  

Do boje!  

Podívejme se ale na to, co může vypovězení dohody s Íránem udělat s atlantickými vztahy. Trump totiž 

prohlásil, že budou platit sankce proti firmám ze všech zemí, které by s Íránem nadále obchodovaly 

nebo v něm investovaly.  

Nově jmenovaný americký velvyslanec v Berlíně Richard Grenell v úterý tweetnul, že „německé 

společnosti, které dělají byznys s Íránem, by měly okamžitě ukončit své aktivity“. Trump přitom 

zakazuje dělat byznys s Íránem okamžitě, zatímco už rozeběhlé obchody mají tři až šest měsíců na 

ukončení. Podle deníku FAZ se nové americké protiíránské sankce budou týkat především 

neamerických firem, včetně mnoha německých koncernů, jako je Siemens nebo BASF. Každá evropská 

společnost, která bude dělat byznys s Íránem, riskuje sekundární sankce, což znamená například 

odříznutí od dolarového trhu. Možná budou takové firmy ale odříznuty i od domácího financování, 

protože americké sankce míří i na evropské banky, které financovaly byznys s Íránem. Budou to 

evropské společnosti riskovat, když například pro Německo činí vývoz do Íránu – přestože roste a má 

potenciál – zatím pouhá 0,2 procenta celkového německého exportu?  

Přesto překvapí, že leckdo důležitý velí do boje. Komentátor FT Philip Stephens píše ve velmi ostrém 

článku, že Evropa se nyní musí Americe tvrdě postavit a ochránit svoje společnosti před americkými 

sankcemi. Musí prý také okamžitě zavést sankce proti americkým společnostem a dát najevo, že 

absolutně nesouhlasí s vojenským zásahem proti Íránu a neposkytne mu žádné zázemí.  
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Steven Simon v The New York Times píše, že pokud se Evropa Trumpovi jasně nepostaví, deklasuje se 

do role americké kolonie, což není nic, co by měla Amerika vítat. Jak prý zjistila Británie v roce 1939, je 

lepší mít spojence než kolonie.  

K tomu si přidejme čtvrteční výrok Angely Merkelové o tom, že Amerika už asi nebude bránit Evropu. 

Opravdu? A proto Německo snižuje výdaje na zbrojení?  

Ano – Trump se k Evropě nechová hezky. Jeden z mála německých intelektuálních atlantistů Ulrich 

Speck píše, že Trump považuje Evropany za slabé, rozmazlené, hamižné a závislé vazaly. Buď se mu 

podřídí, nebo budou potrestáni. Evropané nejsou subjektem, jsou objektem Trumpovy politiky. Je to 

změna, všichni američtí prezidenti předtím se chovali k Evropě relativně s respektem.  

Nesmyslné silácké reakce  

Evropa se musí naučit být silnější a artikulovat jasně zahraničněpolitické zájmy. Zatím to tak nedělá. 

Takže silácké reakce z Evropy jsou směšné. Bude-li Evropa vyjadřovat vůči Trumpovi symbolickou 

rezistenci, nedává to žádný smysl, protože to jenom obnaží, jak slabá a bezmocná Evropa vlastně je.  

USA jsou na rozdíl od EU hráč na Blízkém východě. Na Americe je Evropa závislá ekonomicky a úplně i 

vojensky. Svatý boj s Trumpem může vést americká domácí opozice, ale nikoli Evropa.  

Proto bude momentálně lepší, když se evropští lídři přestanou vztekat a sednou si k jednacímu stolu s 

USA, Íránem, Saúdskou Arábií a Izraelem a budou hledat nové řešení. Emoce nyní pracují naplno, ale 

žádnou válku s Trumpem nemůže Evropa vyhrát a vlastně ani začít.  

*** 

Evropa se musí naučit být silnější a artikulovat jasně zahraničněpolitické zájmy. Zatím to tak nedělá. 
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MACHÁČEK: Jak se Trump střelil do nohy 
Jan Macháček, lidovky.cz, 9. 5. 2018, dostupný ZDE 

Podle komentáře George Haye na Reuters Breakingviews americký prezident Donald Trump zrušením 

dohody s Íránem střelil Ameriku třikrát do nohy. 

Amerika znovu uplatní tvrdé sankce zrušené dohodou z roku 2015, kterou Írán uzavřel s USA, Francií, 

Německem, Británií, Čínou a Ruskem. Amerika zaplatí velkou cenu a porazí sama sebe jen proto, že 

Trump trvá na splnění předvolebního slibu.  

Poté, co Amerika zavedla podobně tvrdé sankce v roce 2011 (v rámci sekundárních sankcí nezakazuje 

obchod s Íránem pouze sama sobě, ale i třetím stranám), se produkce íránské ropy snížila o třetinu. 

Pokud se Trumpovi podaří k zákazu obchodu s Íránem přimět i EU, Rusko a Čínu, může se Írán 

propadnout ze současného čtyřprocentního ekonomického růstu do recese. O práci může přijít půl 

milionu Íránců. Umírněný prezident Rúhání ztratí vliv ve prospěch fanatiků, pro které je prioritou 

výroba jaderné zbraně.  

Evropské a asijské firmy mohou sloužit jako polštář či nárazník, když budou dále pokračovat v 

investicích do země s 80 miliony obyvatel a riskovat, že je Amerika také dá na sankční seznam.  

Na trhu s ropou existuje stabilní silná poptávka kombinovaná s omezenou těžební kapacitou. Ropa již 

nyní stojí 75 dolarů za barel. Sankce ceny dále zvýší, proti tomu ale může působit zvýšená americká 

produkce. Saúdská Arábie jako největší producent chce vyšší ceny ropy, Trump říká, že si přeje opak. 

Co pro to ale dělá?  

…  

Trump je podle očekávání všude ostře kritizován, proto ocitujeme editorial deníku The Wall Street 

Journal, který se Trumpa zastává. Trump prý nabídl Íránu šanci vyjednat novou dohodu a možnost jasně 

deklarovat, že se vzdá jaderných zbraní, jako to deklarovala Jižní Afrika.  

Írán se může pokusit rozdělit Ameriku a Evropu s tím, že eura do Teheránu potečou nadále. Pokus 

izolovat Ameriku ale nakonec povede k tomu, že se Evropané budou muset rozhodnout, zda dělat 

byznys s Íránem, nebo s USA. Evropané by byli chytřejší, kdyby přesvědčili Írán, že má s nimi a s 

Američany dojednat jinou, novou dohodu.  

…  

Zpravodajská analýza téhož deníku je ale daleko méně optimistická. 

Trump uzavřel zatím největší sázku svého prezidentství. Za prvé sází na to, že íránští lídři nyní znovu 

zasednou k jednacímu stolu. Za druhé sází na to, že pokud se tak nestane, tvrdé sankce přivodí v Íránu 

změnu režimu – k lepšímu. Za třetí sází na to, že Evropa nakonec bude muset s Trumpem kooperovat. 

Za čtvrté sází na to, že Írán nyní nespustí svou jadernou aktivitu naplno. A za páté sází na to, že celá 

věc nepřeroste v otevřený vojenský konflikt. 

  

https://www.lidovky.cz/machacek-jak-se-trump-strelil-do-nohy-dsk-/monitor-jana-machacka.aspx?c=A180509_133417_monitor-jana-machacka_pev
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Nepřehledná hra s tarify 
Jan Macháček, Lidové noviny, 3. 5. 2018 

Nepředvídatelný Trump vs. pestrá Evropa. Kdo komu nakonec ustoupí? 

Americký prezident v pondělí prodloužil Evropské unii výjimku na cla z hliníku a oceli o dalších třicet 

dní bez nároku na další prodloužení. Vzhledem k tomu, že se cla mohla spustit už v úterý, lze hovořit o 

malém vítězství. Žádné rozumné řešení není ale na obzoru, hrozba obchodní války není zažehnána a 

neklid a nejistota na trzích budou pokračovat. 

Je ale lepší mít ještě třicet dní na jednání než sledovat, jak se spustí sebepoškozující hra „oko za oko, 

zub za zub“, která ve výsledku poškodí všechny. 

Potíž jménem kvóty 

Hlavní potíž se jmenuje kvóty. Tarify platí vůči Číně. Argentina, Brazílie a Austrálie mají už u Američanů 

zajištěnu permanentní výjimku. Předběžná dohoda je uzavřena s Jižní Koreou. Všechny tyto země 

souhlasí s kvótami na vývoz hliníku a oceli do USA, Evropa souhlasit nechce. Jak se rozhodnou Mexiko 

a Kanada, nevíme. 

Problém je, že ohledně oceli a hliníku se zdá, že se na ně americká strana upjala. Oficiální stanovisko 

Bílého domu říká: „Ve všech těchto jednáních se administrativa soustředí na kvóty, které omezí 

importy, zabrání přeprodávání (transshipment) a ochrání národní zájmy.“ 

Z celé Evropy je to na prvním místě Německo, kdo nejvíce potřebuje nějakou dohodu s Američany (a 

dodejme, že stejně důležité je to pro českou ekonomiku). Představa Německa je, že EU přijde s 

konkrétní nabídkou. Německo chce, aby EU navrhla eliminaci všech dvoustranných tarifů na 

průmyslové výrobky. Vžil se pro to název „TTIP light“ (TTIP je atlantická obchodní dohoda, která je 

politicky už pár let tzv. u ledu, ale dosud ne ve stadiu klinické smrti) a šlo by de facto o liberalizaci 

obchodu s průmyslovým zbožím. Potíž je v tom, že americká strana má zjevně úplně jiný zájem. 

Prioritou není srovnání pravidel hry, ale omezení exportu oceli. Tečka. 

Kvóty jsou pro Němce noční můra, protože se obávají, že jakmile budou schváleny pro ocel a hliník, 

budou se brzy týkat i automobilů, v jejichž produkci jsou Němci tolik úspěšní. 

Je jeden zásadní rozdíl mezi Číňany, a dokonce i Jižní Koreou na jedné straně a EU. Unie je v zásadě 

pouze jednotný trh se společnou regulací a stanovit vývozní kvóty, aby to bylo pro všechny členské 

státy a výrobce alespoň trochu spravedlivé, je skoro nadlidský úkol. V Číně, ale i v Jižní Koreji vláda 

prostě rozhodne a hotovo. 

Jak to dopadne, když se dohoda do 30 dnů nepodaří? EU si bude stěžovat u Světové obchodní 

organizace a zavede reciproční tarify a kvóty na americké zboží. Spadnou sem džínsy, pomerančový 

džus, americká whisky nebo motorky Harley Davidson apod. 

Americký prezident Trump je „nepředvídatelný“, což není kritika, protože Trump se tím sám chlubí, 

považuje to za svou jakousi chytrou vlastnost, za taktiku. Komu je vidět do karet, je podle něj asi blbec, 

slaboch, či dokonce loser. 

Něco takového se ale obtížně analyzuje, protože se v tom prostě nevyznáme. Logické by ještě bylo, 

kdyby byl Trump silný a odhodlaný a bylo by zjevné, jaké má cíle. 

Dala by se tím odbýt i ta nejzásadnější část kritiky, a sice že mezi spojenci se přece obchodní válka 

nevede. Kdybychom to vzali po trumpovsku, tak přece spojenci a přátelé nemohou využívat jeden 

druhého. Takže nabídka Evropanům by mohla vypadat třeba takhle: neplníte dlouhodobě zbrojní 
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závazky v rámci NATO, ale přitom se spoléháte na naši bezpečnostní ochranu, tak já vám to tady 

narýsuji: zavážete se nakupovat americké zbraně. Tím se omezí nerovnováhy ve vzájemném obchodu 

a vy splníte, co jste slíbili ohledně podílu obranných výdajů na HDP. Potíž je v tom, že žádná taková 

chlapácká nabídka vůči evropským lídrům nezazněla, protože se můžeme vsadit, že bychom se o ní 

dozvěděli z nějakého mediálního úniku či spekulace. 

Fair trade podle Bílého domu 

Je také pravda, že kdyby Trump kritizoval Německo za příliš okaté přebytky v obchodě s Amerikou, má 

svatou pravdu. Jenže Německo není obchodní entita, tou je pouze EU jako celek. Německo nemá ani 

svoji měnu. A relativně „slabé“ euro sice zvýhodňuje německý export, který je mnohem vyšší, než jaký 

by Němcům umožnila samostatná marka. Jenže vývoz italských potravin či francouzského vína se 

relativně „silným“ eurem zase prodražuje. 

Donedávna se výraz „fair trade“ používal jako trade mark pro kávu, při jejíž výrobě nevykořisťují lidé a 

neničí životní prostředí. Trump a jeho poradci věří v jiný „fair trade“ oproti obchodu svobodnému. 

Bilance mezinárodního obchodu mají být vyrovnané, protože jen tak je to podle nich na světě „fér“. 

Trump ale jako by z celého rébusu vyňal význam vzájemných kurzů světových měn. 

Pravda ovšem je, jak zdůrazňuje například komentátor FT Wolfgang Münchau, že Evropa je oslabena 

tím, že s krizí eurozóny se vyrovnávala merkantilistickým způsobem, potlačováním domácí poptávky a 

důrazem na to, že z krize se lze pouze „vyexportovat“ a vytvářet přebytky, obchodní i rozpočtové. To 

činí Evropu velmi zranitelnou a velmi závislou na zbytku světa. A proto je také velmi pravděpodobné, 

že Evropa s kalkulačkou v ruce „nesrozumitelnému Trumpovi“ nakonec ustoupí. 

Němci se obávají, že jakmile budou schváleny kvóty pro ocel a hliník, budou se brzy týkat i automobilů. 
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DEBATA Jana Macháčka: Z chaosu kolem hliníku bude profitovat Čína 
Jan Macháček, ceskapozice.cz, 26. 4. 2018, dostupný ZDE 

Velkým ekonomickým tématem dneška je akutní nedostatek hliníku na světových trzích. Hrozí, že 

evropským automobilkám brzy dojdou hliníkové komponenty. Spolupracovník LN Jan Macháček se 

předních českých ekonomů, analytiků a pedagogů ptá: Jaký je váš názor na příčiny akutního nedostatku 

hliníku na světových trzích? 

V USA je právě na státní návštěvě francouzský prezident Emmanuel Macron, koncem týdne tam přijede 

německá kancléřka Angela Merkelová. Jedná se a jednat se bude o tarifech na ocel, o hrozbě obchodní 

války, o pařížské klimatické dohodě, o plnění závazků v NATO apod.  

Momentálně nejžhavějším tématem je však akutní nedostatek hliníku na světových trzích, především 

v Evropě. Jeho cena letí raketově vzhůru. Hrozí, že evropským automobilkám dojdou brzy hliníkové 

komponenty, takže se bude muset úplně zastavit výroba. Podle Financial Times se možná rýsuje 

dohoda s americkými úřady. Oligarcha Oleg Děripaska, který se ocitl na americkém sankčním seznamu, 

prodá 48procentní podíl (kvůli sankcím se nedávno snížil pod 50 procent) v druhém největším výrobci 

hliníku na světě Rusal. Firmy Rusalu v Evropě musely zastavit výrobu, protože s nimi nikdo nesmí 

obchodovat. Jediný, kdo tuto firmu může rychle koupit, je přitom paradoxně ruská vláda, pak se 

přestanou sankce na Rusal vztahovat.  

Ukazuje se, co může nastat, když v plánování americké politiky vládne chaos a zmatek. Když nebudou 

firmy z EU moci nakupovat hliník u Rusalu, budou ho muset shánět v Číně. Je v zájmu USA, aby se 

evropský spojenec obracel v oblasti strategického zájmu na Čínu? Děripaska se ocitl na seznamu, 

přitom to není Putinův člověk. Teď firmu Rusal možná koupí pravděpodobně přímo ruský stát, který 

paradoxně na sankčním seznamu není (byť jsou na seznamu lidé z toho důvodu, že mají blízko k 

Vladimiru Putinovi, který představuje vrchol mocenské pyramidy ruského státu).  

Ještě znepokojivější je, že jedno rozhodnutí o jednom člověku může vést až k zadrhnutí či úplnému 

zastavení výrobního řetězce klíčového odvětví evropské ekonomiky. Bylo by logické, kdyby Američané 

sankce mířili například na plynovod Nord Stream 2 nebo na Gazprom. Kauza hliník ale postrádá 

jakoukoli logiku. Co si o tom myslíte? 

Edvard Outrata, státní úředník ve výslužbě, Reakce na ruskou agresi být musí  

Problém s hliníkem je jiného charakteru než Trumpova ochranářská opatření, byť v obou případech 

hrozí ztráty na všech stranách. Zmatky na trhu s hliníkem jsou vedlejším efektem politiky USA a 

Evropské unie, která se snaží reagovat na různé aspekty ruské agrese. Představa, že je třeba cíleně 

zasáhnout významné představitele ruského režimu namísto plošných opatření, jejichž důsledky trpí 

celá populace, je pokus, který by mohl vést správným směrem. Zda se to daří, nebo nikoli, je stále 

otevřená otázka. Že v takové situaci dojde k poškození obou stran je jisté; zda tato politika dosahuje 

výsledků, zatím v plnosti nevíme; že tu budou drahé omyly se dá předpokládat. Na ruské agresivní akce 

se však nějak odpovědět musí, opačné chování by nás všechny mohlo stát více. Zmatky na trhu s 

hliníkem jsou vedlejším efektem politiky USA a Evropské unie, která se snaží reagovat na různé aspekty 

ruské agrese.  

Na druhé straně ochranářská opatření USA, jakož i pokusy o nahrazení multilateralismu v obchodních 

dohodách úzkými dvoustrannými smlouvami, kde jsou USA relativně v nespravedlivé výhodě, vypadají 

jako nástup na šikmou plochu, která jistě poškodí všechny strany, a jak historie ukazuje, může vést 

nejen k hospodářským ztrátám, ale i k politickým nebezpečím. Doufejme, že se Evropě podaří držet 

pohromadě a toto nebezpečí odvrátit.  

http://ceskapozice.lidovky.cz/z-chaosu-kolem-hliniku-bude-profitovat-cina-feo-/debata-jana-machacka.aspx?c=A180426_101442_machackova-debata_houd
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Různé akce současné vlády USA skutečně ukazují na zmatky, jejichž účel může být „vnášení zmatku v 

řady nepřátel“. Po mém soudu to pro demokracie není dobrá taktika. Vyžaduje totiž, aby režim, který 

to organizuje, byl neprůhledný. Autoritářské systémy na tomto poli mají zřejmou výhodu a demokracie 

by je neměly kopírovat; měly by bojovat na jiném poli. 

Dominik Stroukal, hlavní ekonom skupiny Roklen, Hliník se odstěhuje do Číny  

Když před týdnem vystřelila cena hliníku na nejvyšší cenu od roku roku 2011, vypadalo to, že by mohla 

růst až do nebes a přinést výrazné problémy. Při ceně 2600 dolarů za tunu přišli analytici s předpověďmi 

o překonání 3000 dolarů a dokonce i více. Krize se ale zatím nekoná. Trh se uklidnil a cena spadla zase 

zpět k 2200 dolarům. Přeskupily se ale politické síly. Paradoxním závěrem je posílení Číny.  

Abychom byli v obraze, nad 3000 dolary za tunu byl hliník už v roce 2008. Nejde tedy o problém, který 

by trh nedokázal vstřebat. Mnohem zajímavější je politika, která se kolem hliníku odehrává. Donald 

Trump posílil Čínu. Nabízí se otázka, proč to dělá. Vedle konspirací existují dvě hlavní teorie. První je 

prostá. Možná to americký prezident nedomyslel. Možné to je, ale pravděpodobnější je druhá teorie. 

Podle ní Donald Trump ukazuje, že bude využívat sankcí bez ohledu na následky.  

Ruský hliníkový gigant Rusal se dostal po amerických sankcích do významných problémů. Tím hlavním 

byla možnost zastavení přísunu kapitálů. Západní banky by patrně nechtěly pokoušet štěstí a firmě 

půjčovat.  

Oleg Děripaska, vlastník Rusalu, se tedy obrátil logicky na druhou stranu, k Číně. Ostatně, Čína sama 

odebírá od Rusalu více než 10 procent veškerého zahraničního hliníku. Firmě to pomohlo postavit se 

na nohy po propadu vlastních akcií až o polovinu. K tomu navíc Evropa, která odebírala téměř polovinu 

výroby Rusalu, začne více nakupovat v Číně.  

Jinými slovy, Donald Trump posílil Čínu. Nabízí se otázka, proč to dělá. Vedle konspirací existují dvě 

hlavní teorie. První je prostá. Možná to americký prezident nedomyslel. Možné to je, ale 

pravděpodobnější je druhá teorie. Podle ní Donald Trump ukazuje, že bude využívat sankcí bez ohledu 

na následky. Nikdo pak není v bezpečí a nemůže si říkat, že by „to přeci neudělal“.  

To vysílá zcela zásadní zprávu například Íránu. Ten vyváží téměř polovinu své ropy tradičním spojencům 

USA, včetně Japonska, Koreje, ale i evropských zemí. Ještě před nedávnem se obnovení sankcí, ke 

kterému může dojít v květnu, příliš neobával, protože by poškodily nejen Írán, ale i tyto země. A v 

konečném důsledku i Spojené státy. Dnes už se musí mít na pozoru. Donald Trump jednoduše opět 

dokázal, že od něj lze čekat téměř cokoliv. 
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MACHÁČEK: S hliníkem jako v Kocourkově 
Jan Macháček, lidovky.cz, 24. 4. 2018, dostupný ZDE 

V USA je právě na státní návštěvě francouzský prezident Macron, koncem týdne tam přijede německá 

kancléřka Merkelová. Jedná se a jednat se bude o tarifech na ocel, o hrozbě obchodní války, o pařížské 

klimatické dohodě, o plnění závazků v NATO apod. 

Momentálně nejžhavějším tématem je ale akutní nedostatek hliníku na světových trzích a především 

v Evropě, cena letí raketově vzhůru. Hrozí, že evropským automobilkám dojdou brzy hliníkové 

komponenty, takže se bude muset úplně zastavit výroba.  

Podle Financial Times se možná rýsuje dohoda s americkými úřady. Oligarcha Oleg Děripaska, který se 

ocitl na americkém sankčním seznamu, prodá 48procentní podíl (kvůli sankcím ho nedávno snížil pod 

50 procent) v druhém největším výrobci hliníku na světě Rusal. Firmy Rusalu v Evropě musely zastavit 

výrobu, protože s nimi nikdo nesmí obchodovat. Jediným, kdo tuto firmu může rychle koupit, je přitom 

paradoxně ruská vláda, pak se přestanou sankce vztahovat na Rusal. 

Ukazuje se, k čemu může vést, když v plánování americké politiky vládne chaos a zmatek. Když nebudou 

firmy z EU moci nakupovat hliník od Rusalu, budou ho muset shánět v Číně. Je v zájmu USA, aby se 

evropský spojenec obracel v oblasti strategického zájmu na Čínu? Děripaska se ocitl na seznamu, a 

přitom to není Putinův člověk. Teď firmu Rusal možná koupí přímo ruský stát, který paradoxně na 

sankčním seznamu sám není. I když na seznamu jsou lidé proto, že mají blízko k Putinovi, který 

představuje vrchol mocenské pyramidy ruského státu.  

Ještě znepokojivější je, jak může jedno rozhodnutí o jednom člověku vést až k tomu, že se zadrhne či 

úplně zastaví výrobní řetězec klíčového odvětví evropské ekonomiky. 

Co se sankcí týče, bylo by logické, kdyby Američané mířili třeba na plynovod Nord Stream 2 nebo na 

Gazprom. Kauza hliník ale postrádá jakoukoli logiku.  

„Hliníková krize“ je také otázkou do Debaty JM s ekonomy na serveru Česká pozice pro tento týden.  

…  

Editorial agentury Bloomberg se jmenuje „Trump provádí zátěžový test světové ekonomiky“. Článek 

začíná varováním Mezinárodního měnového fondu (MMF).  

Světová ekonomika dosáhla v minulém roce takřka zázračného čtyřprocentního růstu, v příštích 

kvartálech ale existují rizika výrazného zpomalení. Většina velkých světových ekonomik operuje na 

hraně svých kapacit. Velká část rizik, která stojí před světem, se rodí v Americe.  

Trump spolu s republikány prosadil snížení daní a stimul ekonomiky zrovna ve chvíli, kdy ho americká 

ekonomika vůbec nepotřebovala. Jsou tu velká rizika přehřátí a americká centrální banka bude možná 

muset zvyšovat úroky rychleji, než se čeká.  

Snížení daní zhoršuje americkou dluhovou a fiskální pozici. Deset let po vypuknutí finanční krize činí 

americký státní dluh 110 procent HDP, v roce 2023 to bude 117 procent HDP, což je na úrovni Itálie a 

třikrát víc než v Německu.  

Americký daňový balíček pomůže ekonomice krátkodobě, ale dlouhodobě situaci zhoršuje a 

komplikuje práci americké centrální bance.  

Nejhorší je ale Trumpovo narušování a zpochybňování globálního obchodního systému. Říká, že 

obchodní války jde snadno vyhrát. Oznámí nové tarify, pak řekne, že možná nebudou spuštěny, když 

https://www.lidovky.cz/machacek-s-hlinikem-jako-v-kocourkove-dwk-/monitor-jana-machacka.aspx?c=A180424_132726_monitor-jana-machacka_mpr
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vybojuje v poslední minutě ústupky. Finanční trhy si možná myslí, že Trump blufuje nebo že američtí 

obchodní partneři ustoupí. Zkrátka neberou Trumpa moc vážně. To se ale může ve vteřině změnit. 


