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PROGRAMME OF PANEL DISCUSSIONS
13:30

PANEL I

Zasedací místnost RB 338

Ekonomická governance: odpovědi hospodářské politiky a firem na krizi
Jak krize změnila ekonomickou governance?

Economic governance: responses of economic policy and firms to crisis
How has the crisis changed economic governance?
Vedoucí/moderátor: Ingeborg Němcová
Panelisté:

Pavel Žamberský:

Vnější ekonomická rovnováha ČR po vstupu do EU

Josef Taušer:

Soudobý měnový a finanční systém

Iveta Černá:

Co determinovalo přímé zahraničné investice v Polsku

		
Pavel Neumann:
		
Ingeborg Němcová:

v letech 2002–2009?
Ekonomická governance v USA a její změny v období současné
ekonomické a finanční krize
Posuny v pojetí ekonomické governance

Anotace:
Globální finanční a ekonomická krize prověřila ekonomickou governanci na všech úrovních i ve všech oblastech
společenského života. Současně ukázala velmi jasně vazby mezi ekonomickým vládnutím a dalšími dimenzemi
systému governance. Poprvé jsme byli svědky globální odpovědi na celosvětovou krizi: konzultací a koordinací
hospodářsko-politických opatření v rámci G 20. Následná dluhová krize v EU v této prověrce pokračuje. Proto
v tomto panelu zazní příspěvky diskutující podstatu ekonomické governance i jejích aktuálních projevů v hospodářské politice na národní i nadnárodní úrovni i na úrovni firemní. Zvláště patrné jsou dopady krize do mezinárodního finančního sektoru, jeho konsolidace je spojena s pokusy o změny governance. Krize podtrhla význam konkurenceschopnosti regionální, národní i EU, klíčem k úspěšné politice konkurenceschopnosti je ale governance.
Druhou stranou mince je vnímání konkurenceschopnosti regionů a států ze strany investorů (firem) a následné
dopady na vnější ekonomickou rovnováhu.
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PANEL II

Akademický klub

Dobré vs. špatné vládnutí
Systémová korupce a její vliv na vládnutí v procesech decentralizace

Good vs. bad governance
Bad governance and its consequences: Are changes possible?
Vedoucí/moderátor: Vladimíra Dvořáková/Radim Bureš, Transparency International
Panelisté:

Josef Bič:

Nízká konkurenceschopnost jako akcelerátor špatného vládnutí

Petr Vymětal:

Netransparentnost v lobbování – pouhá pravidla nestačí

Karel Müller:

Občanská společnost a špatné vládnutí v postvestfálském řádu

Vladimíra Dvořáková:

Systémová korupce a její vliv na vládnutí v proce-sech

		
Radka Druláková:
		

decentralizace
Organizovaný zločin a jeho vliv na vládnutí v globalizovaném
světě

Anotace:
Zatímco doposud se vždy analyzovaly prvky dobrého vládnutí, tento panel se pokusí o opačný pohled. Půjde
o to analyzovat hlavní problémy, které vedou k neefektivnímu a drahému státu, který zároveň nedostatečně plní
i základní funkce, které by měl zabezpečovat. Půjde tedy jak o jakési stanovení diagnózy, tak hledání možností,
jak daný problém řešit, a to nejen v našich podmínkách, ale i v evropských a globálních souvislostech. Analýza
„špatného vládnutí“ nastoluje jinou optiku, v jistém smyslu netradiční. V tomto panelu budeme přistupovat k nízké
konkurenceschopnosti jako k příčině špatného vládnutí, nikoli jako k důsledku tohoto vládnutí. Nebudeme očekávat, že transparentnost lobbování lehce vyřeší nový zákon, protože bez etiky a ochoty k samoregulaci to nemůže fungovat. Podíváme se na občanskou společnost opouštějící prostor národního státu a možná i vytvářející
transnacionální veřejnou sféru, bez níž demokracie v globalizovaném světě není možná. A nakonec se podíváme
na problém, co dělá s vládnutím a kapacitou státu korupce a organizovaný zločin, a to ve dvou protikladných
směrech – v situaci decentralizace a v situaci globalizace.
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PANEL III

Klub CIKS – SB 17 (mezanin)

Udržitelné podnikání
Jak mohou lídři globálního byznysu formovat budoucnost ekonomiky, společnosti a přírody?
Sustainable entrepreneurship
How can leaders of the global business sector form the future of the economy, the society,
and the planet?
Vedoucí/moderátor: Dana Zadražilová/Jiří Mikeš
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Panelisté:

Dana Zadražilová:

		
Milan Vošta:
		
Přemysl Průša:
Tomáš Moravec:
		

Udržitelné podnikání. Vztah mezi udržitelným podnikáním
a tvorbou hodnoty pro akcionáře
Význam nadnárodních společností ve světové ekonomice
a jejich regulace
Normy a dobrovolné iniciativy v oblasti CSR
Odpovědnost představenstva a dozorčí rady. Aktuální problémy
corporate governance

Alena Filipová, Jiří Zeman, Veronika Mokrejšová:
		

Efekt regulace chování podnikatelských subjektů

Anotace:
Největší problémy, které dnes mají vyspělé západní země, nepocházejí z korporátní sféry, ale z neefektivní veřejné
správy. Důležité je přitom pochopení dvou klíčových pojmů – odpovědnost – responsibility a předvídatelnost –
accountability. Jde o nové požadavky na vůdcovství. Podniky jsou součástí společenského a environmentálního
prostředí. Jsou jím ovlivňované a zpětně je ovlivňují. Platí zde model „hodnoty � chování � kultura“. Výsledkem
tohoto procesu je úroveň odpovědnosti a předvídatelnosti podnikatelského sektoru a podnikatelská etika. V této
souvislosti si nutně panel klade otázku: „Za co je zodpovědný management? Za tvorbu zisku a placení daní nebo
také za udržitelné podnikání?“ Dnešní krize důvěry má dvě příčiny: příčiny technického rázu a příčiny v lidském
chování. Při návrhu efektivních regulačních mechanismů je odpovědné brát v úvahu obě. Člověk se neučí jen
jednat, ale také být.
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PANEL IV      Foyer CTVS (naproti Akademickému klubu)

Mezinárodní režimy v podmínkách ekonomické krize
Je v globalizaci možný rovnovážný a udržitelný rozvoj?
International regimes under the conditions of economic crisis
Is balanced and sustainable development possible during globalization?
Vedoucí/Moderátor: Vladimír Jeníček
Panelisté:

Josef Abrhám:

Konvergence ekonomik EU v kontextu dluhové služby

Vladimír Jeníček:

Důsledné poučení z dluhové krize?

Zbyněk Švarc:

Právo WTO jako nástroj vyváženého rozvoje mezinárodních

		

ekonomických vztahů

Ludmila Štěrbová:

Mnohostranné obchodní a investiční systémy – reakce na krizi

Štěpánka Zemanová:

Možnosti a meze koordinace oficiální rozvojové pomoci EU

Anotace:
Ekonomická politika a její realizace je nejvýznamnějším, ale zároveň nejslabším článkem v rychle se měnících
globálních poměrech světa a regionu Evropy zvlášť. V této souvislosti se panel zaměří na otázky konkurence-
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schopnosti evropského regionu a výsledky Lisabonské strategie. Dále bude uvedena role, efektivita a legitimnost
mezinárodních režimů, představující v ekonomické oblasti hlavní nástroje reakce globální ekonomiky na měnící
se podmínky globálních procesů, včetně poučení z chyb provázejících globalizaci současného světového hospodářství a evropského především. Reakce zvláště některých politiků na řešení dluhové krize EU nasvědčují, že systémový přístup ke governanci jejího řešení je jim vzdálený. Aktuální je proto vytvoření spolehlivých nástrojů, které
by účelová subjektivní jednání v governanci donutila respektovat objektivní realitu a vracet hospodářský vývoj zpět
k rovnovážnému stavu.

13:30

PANEL V

Zasedací místnost 244 NB

Dynamika změny světového pořádku
Jak nově nastupující mocnosti mění globální politický, ekonomický a bezpečnostní řád?
Dynamics of change in World order
How are newly arising powerful states changing the global political, economic,
and security order?
Vedoucí/Moderátor: Zuzana Lehmannová
Panelisté:

Pavel Hnát:

Nerovnováhy platební bilance jako výzva pro ekonomický řád

Martina Jiránková:

Otázka hegemonie na počátku 21. století

Zbyněk Dubský:

Globalizace a proměny bezpečnostního a politického řádu

Zuzana Lehmannová:

Transformace globálního uspořádání světa

Anotace:
Zvyšující se dynamika změny globálního uspořádání současného světa se projevuje ve všech oblastech sociálního života. Cílem panelu je diskutovat dynamiku změn v ekonomické, politické a bezpečnostní oblasti a jejich sociokulturní souvislosti a důsledky. Tato problematika zahrnuje konkrétní otázky jako např. problematiku globálních
a evropských nerovnováh, narušování globálního a evropského ekonomického řádu, rozdíly v ekonomických politikách, které se odrážejí v nerovnováhách platební bilance, role, efektivita a legitimnost mezinárodních režimů jako
hlavních nástrojů reakce globální ekonomiky na měnící se podmínky globálních procesů. Dále otázky ekonomické
hegemonie v současném světě, zejména problematiku mezinárodního měnového systému (problémy, jež souvisejí s ústřední rolí amerického dolaru v tomto systému). Z politicko-bezpečnostního hlediska bude diskutována
problematika vlivu globalizace na proměny bezpečnostního paradigmatu a proměny aktérů světového systému
mezinárodních vztahů v kontextu celkové transformace světového uspořádání.
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