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Záchranné programy Řecka
Řecko definitivně opustilo tři záchranné programy, které mu pomohly vystoupit z vleklé
ekonomické krize. Od konce srpna se země sama financuje na mezinárodních dluhopisových
trzích.1 Řecko dostalo první záchranný úvěr v roce 2010 a od svých partnerů během osmi let
získalo tři záchranné úvěry za velmi přísných podmínek ve výši 289 miliard eur (7,4 bilionu
korun). Předpokládá se, že poslední splátku úvěru zaplatí v roce 2060 a do této doby bude
každoročně sledováno a navštěvováno experty, kteří zhodnotí jeho současný vývoj.2 Řecko
v současné době dluží 322 miliard eur (8,3 bilionu korun), více než 180 procent hrubého
domácího produktu. 3
Cla EU a USA
Jean-Claude Juncker a Donald Trump se dohodli na zahájení „nové fáze blízkého přátelství
a silných obchodních vztahů“ mezi Spojenými státy a EU. Při návštěvě Bílého domu se oba
představitelé domluvili, že nastoupí fáze „blízkého přátelství, silných obchodních vztahů, v nichž
oba vyhrají, budou společně pracovat na globální bezpečnosti a prosperitě a společně budou
bojovat proti terorismu." Obě strany se dohodly, že budou spolupracovat na nulových clech,
nulových celních překážkách a nulových subvencích na nepotravinářské průmyslové zboží. Tím
se otevře trh pro zemědělce a pracovníky, zvýší se investice a nastane větší prosperita. Cílem je
posilovat strategickou spolupráci v oblasti energetiky a zahájit dialog o normách s cílem
usnadnit obchod, snížit byrokratické překážky a náklady. Evropské a americké společnosti chtějí
ochránit před nekalými celosvětovými obchodními praktikami. Evropa a USA budou
spolupracovat s podobně smýšlejícími partnery na reformě WTO a na řešení nekalých
obchodních praktik, včetně krádeže duševního vlastnictví či průmyslových dotací. 4
Dohoda USA s Mexikem a Kanadou
Spojené státy americké se dohodly s Mexikem na konečném znění obchodní dohody, která
nahradí Severoamerickou dohodu o volném obchodu (NAFTA). V současné době probíhají
jednání s Kanadou, aby byla Dohoda kompletní. Jednání se prozatím nevyvíjí příliš příznivě
a Spojené státy vyjednávají s Kanadou podmínky Dohody. I přes mírné ústupky Kanady se nedaří
1 European

Commission: A new chapter for Greece, 20. 8. 2018 [cit. 25. 8. 2018] Dostupné z https://ec.europa.eu/commission/news/newchapter-greece-2018-aug-20_en
2 E15. Řecko opouští záchranný program. Zemi čekají lepší časy, uvedl premiér Alexis Tsipras,
21. 8. 2018 [cit. 22. 8. 2018] Dostupné z https://www.e15.cz/zahranicni/recko-opousti-zachranny-program-zemi-cekaji-lepsi-casy-uvedlpremier-alexis-tsipras-1350227
3 E15. Řecko opouští záchranný program, z ekonomické krize se ale hned tak nedostane, 20. 8. 2018 [cit. 25. 8. 2018] Dostupné z
https://www.e15.cz/zahranicni/recko-opousti-zachranny-program-z-ekonomicke-krize-se-ale-hned-tak-nedostane-1350159
4 Eurpean Ciommission: A new phase in our transatlantic partnership, 26. 7. 2018 [cit. 25. 8. 2018] Dostupné z
https://ec.europa.eu/commission/news/new-phase-our-transatlantic-partnership-2018-jul-26_en
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nalézt shodu k uzavření Dohody. Donald Trup nepřímo naznačil, že nepodaří-li se domluvit
s Kanadou na takové dohodě, která by Spojeným státům vyhovovala, nemusí být Kanada její
součástí.5 Podobně reagoval také na přístup WTO ke Spojeným státům, kdy uvedl, že USA
nemusejí být součástí WTO, pokud se Světová obchodní organizace nebude ke Spojeným
státům chovat lépe.6
USA zvažuje zvýšit cla na čínské zboží
Americká cla na čínské zboží by se mohla zvýšit a částka zboží, na které bude clo uvaleno, se
může vyšplhat až na 200 miliard dolarů (4,4 bilionu korun) za rok. Americký prezident Donald
Trump konečné stanovisko oznámí po 6. září 2018. Donald Trump je připraven uvalit clo
na veškeré výrobky, které se do USA z Číny dováží. Hodnota tohoto zboží dosahuje na 500
miliard amerických dolarů za rok.7

5

E15. Obchodní dohoda s Kanadou bude podle našich podmínek, řekl Trump, 31. 8. 2018 [cit. 31. 8. 2018] Dostupné z
https://www.e15.cz/zahranicni/obchodni-dohoda-s-kanadou-bude-podle-nasich-podminek-rekl-trump-1350669
6 E15. Trump pohrozil vystoupením USA ze Světové obchodní organizace, 31. 8. 2018 [cit. 31. 8. 2018] Dostupné z
https://www.e15.cz/zahranicni/trump-pohrozil-vystoupenim-usa-ze-svetove-obchodni-organizace-1350637
7 E15. Trump chce uvalit nová cla na čínské zboží za stovky miliard dolarů, 30. 8. 20187 [cit. 30. 8. 2018] Dostupné z
https://www.e15.cz/zahranicni/trump-chce-uvalit-nova-cla-na-cinske-zbozi-za-stovky-miliard-dolaru-1350631
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