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SpojenéstátyamerickéaČína
sipřestalyalespoňprozatím
vyhrožovat sankcemi amís-
to toho zahájily během ví-

kendu ve Washingtonu jednání
navysokévládníúrovni.Jehocílem
je předejít hrozící obchodní válce.
K jednacímu stolu podle listu

TheWall Street Journal „hezkypo-
tichu“ zasedli čínský hospodářský
guru Liu Che, nedávno povýšený
navicepremiéra,naamerické stra-
něministrfinancíStevenMnuchin
a hlavní obchodní vyjednavač Ro-
bert Lighthizer.
Naděje, že se podaří odvrátit ob-

chodníkonfliktmezidvěmanejvět-
šími ekonomikami světa, vzrostla.
Ministr Mnuchin oznámil, že se
na oplátku chystá doPekingu.
Američané hodlají zavést cla

na dovoz čínského zboží v hodno-
tě až 60miliard dolarů (asi 1,2 bili-
onukorun). Číňané zatímnavrhu-
jí řádově nižší odvetná opatření,
v hodnotě zhruba třímiliard dola-
rů. „Musíme usilovat o to, aby jed-
nání pokračovala,“ prohlásil vče-
ra podle agentury Reuters čínský
premiérLiKche-čchiang.Současně
dodal, že Čína bude vždy hájit své
„oprávněné zájmy“.
Čínský list TheGlobal Times va-

roval, že pokud Washington sku-
tečnězvedneobchodníbariéry,do-
platí na to četné americké firmy.
„Čína může bolestivě zasáhnout
nadnárodní koncerny, které tam
mají rozsáhlýanavíc rostoucí byz-
nys, podílející se značnou měrou
na jejich celkových tržbách,“ míní
AlexWolfzespolečnostiAberdeen
Standard Investments.
Americkýmfirmámpřítomným

vČíně, napříkladApplu,Microsof-
tu, Intelu, GeneralMotors či Nike,
bymohly tamní úřady hodně zne-
příjemnit podnikání třeba tím, že

na ně uvalí dodatečné daně, za-
čnou je častěji kontrolovat, zaká-
žoumanažerůmcestovat po zemi,
odepřounové licencenavývozdů-
ležitých polotovarů a kompletač-
ních dílů.
Takovýscénářvelicezneklidňuje

iTimaCooka,šéfaApplu. „Věřím,že
nakoneczvítězízdravýrozum,“pro-
hlásil na podnikatelské konferenci
China Development Forum, která
se o víkendu konala v Pekingu.
Cook ve svém projevu apelo-

val na „chladné hlavy“. Spoluprá-
ce mezi Čínou a Západem je podle
něj oboustranně prospěšná a trhy
by seměly dále otevírat, nikoli na-
opak. „Tady platí, že jedna a jed-
na jsou tři, neboť koláč, o který se
partneři dělí, se díky spolupráci
zvětšuje,“ cituje Cooka pekingský
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■ AUTOMOTO

Motor Jikov má pro Scanii
zakázky za půl miliardy
Holding Motor Jikov Group dodá letos pro
svého klíčového zákazníka, jímž je Scania,
výrobky za půl miliardy korun. Jednou
z nových zakázek českobudějovické firmy
bude výroba držáků náprav pro auta Ja‑
guar a Range Rover. Holding čeká za loň‑
ský rok tržby 1,65 miliardy korun. V So‑
běslavi zprovozní firma v květnu novou
halu, do níž investovala 50 milionů. Motor
Jikov Group zaměstnává asi 900 lidí, jimž
loni plošně zvedl mzdy o 600Kč.

■ POTRAVINY

Kvůli antibiotikům v Polsku
se zpřísní kontroly vajec
Až v 80 procentech polských chovů se
využívají antibiotika, uvedlo na základě
tvrzení polských médií české ministerstvo
zemědělství. Nařídilo větší kontroly dovo‑
zu před Velikonocemi. Podle prezidenta
Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska je
zahraniční produkce z Polska levnější,
protože tamní producenti dostávají větší
podpory od státu. Obchodní řetězce
i na českých vejcích vydělávají kolem
1,7 až dvou korun za kus.

■ Z TWITTERU

V ČR chybí přes 200 tisíc zaměstnanců.
Dovoz zahraničních pracovníků je v tuto
chvíli tím jediným rychlým řešením, které
může české ekonomice pomoci.

@R_Spicar_SP_CR
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

■ ZBRANĚ

Remington chce
bankrotovou ochranu
Nejstarší americký výrobce pušek
a pistolí Remington Outdoor
v neděli požádal soud o bank‑
rotovou ochranu před věřiteli,
aby mohl uskutečnit dohodu
o snížení dluhů. Remington
se v posledním roce potýká
s výrazným poklesem tržeb.
Situaci společnosti zkompliko‑
valy výzvy k přísnější kontrole
zbraní ve Spojených státech.

Apel na rozum
Tim Cook, který
stojí v čele
Applu od srpna
2011, v Pekingu
varoval před
zhoubnými
důsledky
obchodní války.
Foto: ČTK/AP

zpravodaj listu Neue Zürcher Zei-
tung.
Apple by čínské sankce těžce

pocítil, neboť na Čínu připadá asi
pětina jeho celkových tržeb. Ty
loni meziročně stouply o více než
šest procent na 229 miliard dola-
rů (4,7 bilionu korun). Cook na zá-
kladě předchozích zkušeností ví,
že Číňané hodně dají na „nacio-
nalistické“ výzvy komunistických
předáků. Výzva „Nekupujte ame-
rické zboží“ by nepochybně padla
na úrodnou půdu.
Abyprokázaldobrouvůli,Cookna

pekingskémfóruoznámil,žedaruje
Číně 25milionů jüanů (asi 88milio-
nů korun), z nichž se mají pro ško-
ly vméně vyspělých oblastechČLR
nakoupit počítače a další technika,
ježumožní zkvalitnit výuku.

Američané jsou ochotni ohláše-
násankčnícla stáhnout, alekladou
si podmínky. Obsahuje je dopis,
který hlavní obchodní vyjednavač
USA Robert Lighthizer poslal čín-
skémuvicepremiéroviLiuCheovi.
Washington například požaduje,
aby Čína snížila pětadvacetipro-
centníclonadovozautavícedová-
želaamerickéčipynamísto jihoko-
rejských nebo japonských.
USA také naléhají, aby jejich fi-

nančníústavymohlykupovat vět-
šinové podíly v čínských makléř-
skýchdomech.Pekingslíbil, žepří-
slušná pravidla připraví do konce
května. „Jednání sČíňany je velice
konstruktivní. S jistou opatrností
lze říci, že směřujeme k dohodě,“
uvedl v rozhovoru pro Fox News
ministr financí StevenMnuchin.

OBCHODNÍ PŘÍMĚŘÍ
S JIŽNÍ KOREOU
Krátce předtím, než bylo
zahájeno americko‑čínské
jednání, ohlásil Washington dů‑
ležitou dohodu s Jižní Koreou
o omezení jejích dodávek oceli
do USA. Vláda v Soulu souhlasí
s tím, že se do USA vyveze
maximálně kolem 2,7 milio‑
nu tun této komodity ročně.
Zavázala se rovněž, že dovoz
osobních aut z USA limitovaný
kvótami vzroste dvojnásobně
na 50 tisíc ročně. Jihokorejci
však nepřistoupili na větší
otevření svého trhu americkým
potravinám a surovinám pro
jejich výrobu.

375
mld. USD
Takového přebytku
dosáhla loni Čína
v obchodu s USA. Ty
žádají takové kroky,
jež by ho zmírnily
o 100 miliard.

25
procent
dosahuje clo, které
Čína uvaluje na dovoz
osobních aut. V USA
činí 2,5 procenta.
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