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O Inštitúte ázijských štúdii/CENAA

„Šírime odborné vedomosti o Ázii“

Inštitút ázijských štúdii (IAS) je nezávislou partnerskou organizáciou Centra pre európske a severo-
atlantické vzťahy (CENAA) v Bratislave. Hlavným cieľom inštitútu je podpora a realizácia výsku-
mu v oblasti ázijských štúdií a šírenie vedomostí o Ázii medzi slovenskou odbornou verejnosťou, 
spolupráca s organizáciami s podobným zameraním v strednej Európe a budovanie partnerstiev s 
ázijskými partnermi. Tieto ciele dosahujeme prostredníctvom organizovania konferencií, semi-
nárov, podporou výučby ázijských tém na univerzitách v SR a vydávaním publikácií. Našimi hlavný-
mi oblasťami záujmu sú medzinárodné politické, ekonomické a bezpečnostné vzťahy, geograficky 
pokrývame primárne regióny východnej, južnej a juhovýchodnej Ázie. Inštitút spolupracuje s 
relevantnými organizáciami v ďalších európskych krajinách a v Ázii, je v kontakte so štátnymi 
inštitúciami štátov EÚ a ázijských veľvyslanectiev a rozvíja sieť kontaktov so súkromnou sférou.

Medzi naše aktivity patrí:
• Pravidelná publikácia Ázijského newslettra, ktorý ponúka mesačný súhrn najdôležitejších 
správ z regiónov východnej, južnej a juhovýchodnej Ázie.
• Vydávanie policy paperov, ktoré analyzujú aktuálne ázijské témy v relevantných oblastiach
• Komentovanie diania v Ázii v slovenských a zahraničných médiách.
• Publikovaná monografia „Perspektívy ázijského storočia: Medzinárodné vzťahy vo východnej, 
južnej a juhovýchodnej Ázii“.
• Účasť na medzinárodných výskumných projektoch a sympóziách, v poslednej dobe pod-
porenými Medzinárodným Vyšehradským fondom a Čínskou akadémiou vied v Pekingu.
V prípade záujmu o spoluprácu budeme radi ak nás kontaktujete na institute@asian.sk 
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Zhrnutie a odporúčania pre zahraničnú politiku Slovenska voči Číne

Slovensko a Čína

Slovensko sa vo všeobecnosti vo vzťahu s Čínou musí snažiť o koherentný, aktívny a 
konkrétny prístup. Takýto postup má potenciál dosiahnuť maximum prieniku našich 
cieľov a čínskych záujmov a možností.

 Koherentný prístup: Slovensko musí pristupovať v kontakte s Čínou v každom z 
diplomatických komunikačných kanálov (EÚ-Čína, 16+1, V4+1, bilaterálne kontakty) 
koherentne a s jasnými cieľmi. Takýmto spôsobom sa zabezpečí jednoznačná komu-
nikácia našich zámerov a zvýši sa šanca ich dosiahnutia.
 Aktívny prístup: Slovensko musí pristupovať k Číne aktívne, nesmie čakať len 
na ponuky druhej strany. Asymetrický charakter vzťahu s Čínou by sme sa mali snažiť 
využiť ako našu výhodu – Čína je pre nás dôležitejšia ako my pre Čínu, teoreticky sa 
preto môžeme lepšie sústrediť na manažovanie vzťahov.
 Konkrétny prístup: Slovensko musí prichádzať s konkrétnymi návrhmi vy-
chádzajúcimi z našich cieľov a rešpektujúcimi reálne možnosti Číny. Návrhy by mali 
obsahovať jasne definované a realizovateľné kroky, ktoré sa dajú v presne stanovenom 
časovom horizonte dosahovať a kontrolovať.

Platforma 16+1

Čínska iniciatíva platformy 16 + 1 predstavuje pre Slovensko stabilnú možnosť ako 
udržiavať relatívne vysokú úroveň kontaktov s Čínou. Slovensko by sa malo snažiť o 
dostatočnú aktivitu so zámerom dosahovať ciele najmä v oblasti ekonomiky a politiky.

 Čínska iniciatíva: Platforma 16+1 vznikla ako čínska iniciatíva a vo veľkej miere 
jej dynamika rozvoja nasleduje smer, ktorý určuje Čína. Platforma 16+1 vytvára priestor 
pre stretávanie medzi Slovenskom a Čínou na rôznych úrovniach a sektoroch. Úžitok 
platformy pre Slovensko je vo veľkej miere na predstaviteľoch Slovenska, na tom čo do 
štruktúry spolupráce prinesú a či budú schopní získať podporu na strane Číny, prípadne 
ostatných európskych krajín.
 Politika a ekonomika: Čína sleduje v rámci 16+1 politické a ekonomické ciele. V 
oboch oblastiach má svoje záujmy, ktoré nie sú nezlučiteľné s čínskymi možnosťami aj 
Slovensko. V otázkach, ktoré nie sú v priamom záujme Slovenska by sme mali postupovať 
tak, aby sme nepoškodili politické vzťahy.
 Ekonomické ciele: Ekonomika predstavuje jednoznačne prioritu pre Sloven-
sko vo vzťahoch s Čínou. Hlavné ekonomické ciele by malo byť prilákanie kvalitných 
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čínskych greenfield investícii, podpora slovenských firiem exportujúcich a investujúcich 
v Číne a podpora turistického ruchu. 
 Politické ciele: Pre Slovensko je z pragmatického hľadiska nutnosťou mať s Čínou 
funkčné diplomatické vzťahy. Kvalitné vzťahy s rastúcou svetovou veľmocou sú navyše 
pre Slovensko výhodné aj pre ďalšie zahraničnopolitické procesy, vrátane tých v EÚ. 
Cieľom Slovenska by však nemalo byť snažiť sa za každú cenu dosahovať nadštandardne 
pozitívne vzťahy s Čínou.
 Komplementarita: Platformu 16+1, ktorá momentálne predstavuje jeden z 
hlavných komunikačných kanálov s Čínou, je vhodné vnímať ako dodatočný formát 
stretávania sa predstaviteľov Slovenska a Číny. Pre Slovensko je takýto vývoj prospešný 
a malo by ho využívať v plnej miere a smerovať podľa vlastného záujmu.

V4+Čína

Existuje malá pravdepodobnosť, že formát V4+1 by nahradil v blízkej budúcnosti for-
mát 16+1 ako jeden z hlavných kanálov pre kontakt s Čínou. Pre Slovensko je však 
výhodné rozvíjať V4 aktivity vo vzťahu s Čínou v rámci 16+1 a mimo.

 Obmedzený potenciál: Čína nemá špeciálny záujem o rozvoj kontaktu s V4. 
Napriek tomu, že krajiny V4 predstavujú v rámci 16 krajín lídrov, Čína nechce vytvárať 
alebo meniť formu už rozbehnutého projektu 16+1, do ktorého vložila určitý politický 
kapitál. Na druhej strane sa dá očakávať, že Čína nebude jednoznačne odmietať kon-
takty s V4.
 Nutnosť V4 vodcovstva: Potenciál rozvoja formátu V4+Čína zostáva na strane 
V4. V prípade, že budú štáty V4 konzistentne rozvíjať kontakty s Čínou, táto platforma 
má šancu na úspech, aj keď pravdepodobne nie na takej formálnej úrovni ako 16+1. 
 Nejasná pozícia V4: Slovensko je krajinou, ktorá môže zo spoločného postupu 
V4 v Číne vyťažiť najviac. Na druhej strane sa však zdá, že ostatné krajiny V4 majú záu-
jem vytvárať si vo vzťahu s Čínou hlavne vlastnú značku. 

Bilaterálne vzťahy

Napriek tomu, že štatisticky je Slovensko jedným z najúspešnejších exportérov do Číny 
v rámci 16 krajín, nemá predpoklady na to, aby súťažilo v celkovej kvalite vzťahov s 
Čínou s partnermi z V4 a aj v rámci 16 krajín patrí medzi menej aktívne štáty. Nie je 
nutné, aby sme sa snažili o dramatické zvyšovanie aktivity, dôležité je konzistentne a 
jasne sa zamerať na niekoľko konkrétnych oblastí a v nich sa snažiť dosahovať pozitívne 
výsledky.
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 Štatisticky úspešný export: Slovensko patrí v rámci 16+1, spolu s ostatnými 
štátmi V4, medzi najdôležitejších exportérov do Číny s objemom exportu na približne 
rovnakej úrovni ako ostatné štáty V4 a podstatne vyšším ako zvyšok 16 krajín. Sloven-
sko má rovnako jeden z najmenších obchodných deficitov v rámci 16+1. Tieto úspechy 
sú však prakticky výlučne výsledkom exportu nadnárodných spoločností a automobi-
lovej výroby.
 Obmedzený potenciál: Slovensko je v rámci V4 krajina s najmenej rozvinutými 
vzťahmi s Čínou a s ohľadom na to, že veľkosť nášho štátu limituje aktivitu v zahraničnej 
politike je len malá pravdepodobnosť, že sa táto situácia zmení. Aj celkovo v rámci 16 
krajín patrí Slovensko medzi krajiny s najmenej rozvinutými vzťahmi s Čínou. Táto si-
tuácia nie je nutne negatívna, je však o to dôležitejšie, aby sme svoje záujmy efektívne 
komunikovali a adresovali.
 Priority a ciele: Slovensko si musí ujasniť priority a ciele vo vzťahu s Čínou. 
Tieto priority a ciele by mali vychádzať z vnútropolitického, byrokratického a ideálne 
aj spoločenského konsenzu aby bola zabezpečená ich stabilita v dlhšom období. V rám-
ci naplňovania cieľov a komunikácie s Čínou by mal byť kladený dôraz na efektívnu 
medzirezortnú koordináciu. 

Slovenské ciele vo vzťahu s Čínou

Slovensko by malo svoje snaženie smerovať k dosahovaniu ekonomických cieľov, na-
jmä na prilákanie kvalitných čínskych investícii, podporu slovenských podnikateľov 
exportujúcich a/alebo investujúcich v Číne, a prilákanie čínskych turistov na Sloven-
sko. Politická úroveň má byť natoľko rozvinutá, aby v prípade potreby mohla poskytnúť 
podnikateľom podporu.

 Kvalitné investície na Slovensku: Slovensko má potenciál prezentovať sa ako kra-
jina vhodná pre investície v oblasti výroby ale aj výskumu v automobilovom priemysle, 
výskumných a servisných stredísk, či iných výrobných závodov. Dá sa predpokladať, že 
čínske firmy budú v Európe postupom času investovať do podobných oblastí a Sloven-
sko je v dobrej pozícii, aby získalo tieto benefity.
 Podpora slovenských podnikateľov: Napriek tomu, že Slovensko nedisponuje 
veľkým počtom firiem schopných preraziť na čínskom trhu, niektoré z nich majú ten-
to potenciál, napríklad IT spoločnosti, výroba špecifických technologických produk-
tov, kvalitných potravín a pod. Štát môže týmto kvalitným firmám poskytnúť podporu, 
hlavne symbolickou formou prezentovania na oficiálnych stretnutiach.
 Turizmus: Slovensko nepatrí medzi popredné turistické destinácie pre Čínu v 
Európe a ani v rámci 16 krajín, no má určitý potenciál rastu. Poloha Slovenska umožňuje 
napojenie na „balíkové zájazdy“ najmä spoločne s ostatnými krajinami V4 a Rakúskom. 
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Dá sa pritom predpokladať, že počty čínskych turistov budú ďalej rásť a Číňania sa budú 
zaujímať o „nové“ destinácie, vrátane Slovenska.
 Politické vzťahy: Funkčná úroveň politických vzťahov s Čínou je predpokla-
dom pre podporu ekonomických záujmov Slovenska vo všetkých disponibilných 
komunikačných kanáloch s Čínou. Zároveň nie je nutné aby sa Slovensko snažilo o 
nadštandardné vzťahy, nakoľko neexistujú žiadne pozitíva, ktoré by z toho mohli plynúť, 
naopak, takáto situácia by mohla mať negatívne dopady pre celkovú zahraničnú politiku 
Slovenska.
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Úvod

Čína predstavuje jedného z hlavných globálnych hráčov s rastúcim vplyvom na sve-
tový politický a ekonomický vývoj a aj v prípade Slovenska možno sledovať nárast 
čínskeho významu. Slovensko rozvíja diplomatické vzťahy s Čínou od svojho vzniku v 
roku 1993, s nadviazaním na históriu vzájomných vzťahov z obdobia Československa. 
Po relatívne nízkej úrovni kontaktov počas 90. rokov sa začali slovensko-čínske vzťahy 
rozvíjať po roku 2000, v prvom rade čo sa týka obojstrannej obchodnej výmeny, ale aj 
spoločenských, kultúrnych, turistických a iných kontaktov. Okrem dynamicky sa rozví-
jajúcich bilaterálnych vzťahov je Čína jedným zo strategických partnerov EÚ, v rámci 
čoho sa udržuje vyše 60 sektorových dialógov. Slovensko spolupracuje s Čínou v mno-
hých ďalších medzinárodných organizáciách vrátane OSN, WTO, IMF, Svetovej banky 
a ASEM. Od roku 2011/2012 prichádza Slovensko do kontaktu s Čínou ešte častejšie 
vďaka novovytvorenej platforme združujúcej Čínu a 16 krajín strednej a východnej 
Európy (16+1). Táto platforma ponúka novú kvalitu a kvantitu vzťahov s Čínou a aj s 
ohľadom na malú informovanosť o nej na Slovensku sa táto publikácia zameriava práve 
na ňu.

Tento text je jedným z výsledkov projektu Inštitútu ázijských štúdií/CENAA „Post-
avenie a možnosti Slovenskej republiky v rámci platforiem spolupráce s Čínou 16+1 
a V4+1“, finančne podporený v roku 2015 Ministerstvom zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR. Predbežné závery tohto výskumu boli prezentované a diskutované 
na seminári, ktorý sa uskutočnil v decembri 2015 na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave za účasti akademických výskumníkov a pracovníkov z viacerých 
ministerstiev SR zaoberajúcich sa vo svojom portfóliu Čínou.

Cieľom výskumného projektu bolo predložiť hĺbkovú analýzu platformy 16+1 z per-
spektívy Slovenska a prezentovať analytické zistenia s potenciálnym využitím pre 
prípravu zahraničnej politiky. Čínou iniciovaná platforma kontaktov so 16 krajinami 
strednej a východnej Európy a Čínou dáva jednotlivým členom príležitosť pravidel-
ného udržiavania a rozvoja diplomatických a iných kontaktov. Slovenská republika 
patrí k malým štátom, ktorých schopnosť reálne sa presadiť vo vzťahu k mocnostiam je 
limitovaná a aj preto uvedená platforma predstavuje pozitívnu možnosť pre slovenskú 
zahraničnú politiku. Projekt má zároveň ambíciu zasadiť platformu 16+1 do celkového 
kontextu vzťahov Slovenska s Čínou, najmä čo sa týka vzťahov EÚ-Čína a bilaterálnych 
kontaktov medzi Slovenskom a Čínou, no diskutovaná bude aj možnosť rozvoja kontak-
tov s Čínou v rámci modelu V4+1. 

Jasné definovanie cieľov a možností SR v rámci platformy 16+1 ale i V4+1 vo vzťahu k 
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Číne umožní sústrediť materiálne i ľudsky obmedzené zdroje SR a maximálne prispieť 
k prioritám jej zahraničnej politiky, vrátane hospodárskej dimenzie, posilňovania bilat-
erálnych a multilaterálnych vzťahov a podpory ľudských práv.
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Vzťahy Slovenska a Číny

Politické vzťahy

Vzťahy samostatného Slovenska s Čínou sa začali rozvíjať na základe dedičstva z ob-
dobia Československa, ktoré nie je úplne jednoznačné. V oboch krajinách sa po druhej 
svetovej vojne presadila komunistická strana ako vedúca politická sila. V Číne, na roz-
diel od Československa, sa však komunisti dostali k moci bez výraznejšieho prispenia 
zo strany Sovietskeho zväzu. Napriek tomu bola počas 50. rokov Čína súčasťou východ-
ného bloku a jej vzťahy so ZSSR a jeho satelitmi, vrátane Československa, boli veľmi 
pozitívne. Československo bolo napríklad jednou z prvých krajín sveta, ktorá ešte v roku 
1949 diplomaticky uznala nový čínsky komunistický režim. Počas 50. rokov sa medzi 
Československom a Čínou rozvíjala pomerne aktívna spolupráca vrátane obchodnej, 
technickej a kultúrnej. Nasledujúci vývoj bol však poznačený rozkolom medzi Čínou 
a ZSSR, po ktorom sa vzťahy medzi Československom a Čínou ochladili. 
Opätovné zlepšovanie nastalo až koncom 80. rokov opäť v súvislosti so zm-
enou v rámci ZSSR. Rok 1989 však znamenal definitívne rozdelenie ciest, 
keď čínska komunistická strana potlačila spoločenské protesty a udržala si 
moc v krajine, kým v Československu došlo k politickému prevratu.1

V dôsledku udržania legitimity čínskej komunistickej strany bola následná 
transformácia európskych post-komunistických krajín v čínskych médiách 
opisovaná v pomerne negatívnom svetle. Čína okrem toho, zdá sa, nepri-
pisuje rozhodujúcu silu pri politických prevratoch v strednej a východnej 
Európe miestnej občianskej spoločnosti. Celkový pohľad na transformáciu po roku 1989 
v Európe je tak v Číne vnímaný z veľkej miery problematicky.2 Rozdelenie Československa 
bolo okrem toho ďalším faktorom, ktorý v Číne, snažiacej sa o potlačenie domácich 
separatistických tendencií, nebol privítaný pozitívne.

V dôsledku týchto faktorov nebol počas 90. rokov ani na jednej strane výrazný záu-
jem o rozvoj vzájomných vzťahov. Napriek tomu aj počas tohto obdobia dochádzalo 
k pomerne vysokému počtu obojstranných politických návštev. Určitý krok vpred sa 
datuje do roku 2003, kedy Čínu navštívil vtedajší prezident SR Rudolf Schuster. Táto 
návšteva pomohla vytvoriť a obnoviť zmluvný základ bilaterálnych vzťahov, ktoré sa 

1 Pre viac o vzťahoch Československa a Číny viď napr. Rudolf Fürst, 2010, Česko-čínské vztahy po 
roce 1989. Praha: Karolinum.
2 Czeslaw Tubilewicz, 1997, Chinese Press Coverage of Political and Economic Restructuring of East-
Central Europe. Asian Survey 37 (10): 927-943.

Vzťahy samostat-
ného Slovenska s 
Čínou sa začali 
rozvíjať na základe 
dedičstva z obdobia 
Československa, 
ktoré nie je úplne 
jednoznačné. 
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inak opierali ešte o dokumenty z čias Československa.3

Symbolicky významná bola návšteva čínskeho prezidenta Hu Jintaa4 v roku 2009 v 
Bratislave. Slovensko v tomto ohľade získalo navrch napr. nad ČR, ktoré na návštevu 
čínskeho prezidenta muselo čakať až do roku 2016. Konanie návštevy sa v tomto svetle 
dá vnímať ako jeden z úspechov slovenskej diplomacie vo vzťahu k Číne. 5 Samotný 
dôvod či výsledok návštevy však zostal nejasný, napriek špekuláciám o rokovaniach o 
čínskej účasti na výstavbe diaľnic na Slovensku. K tej však do dnešného dňa nedošlo a 
aj prípadná účasť čínskych spoločností v niektorých súčasných verejných tendroch by 
mohla byť len ťažko vnímaná ako priamy dôsledok návštevy čínskeho prezidenta. V 
tomto kontexte prišla čínska ponuka na rozvoj vzťahov v rámci platformy 16+1 v roku 
2012 počas prvého stretnutia premiérov zúčastnených vlád a po úvodnom stretnutí eko-
nomických ministrov rok pred tým v Budapešti.

Dlhodobá politika SR voči Číne nevykazuje výrazné známky diskontinuity. Napriek 
tomu, že existujú určité rozdiely medzi pravicovými a ľavicovými vládami, rozdiely v 
celkovom smerovaní zahraničnej politike voči Číne nie sú až také zásadné. Pravicové 
vlády na Slovensku sú vo všeobecnosti náchylnejšie podporovať ľudské práva a roz-
víjajú bližšie vzťahy s Taiwanom, kým ľavicové majú väčšiu tendenciu zameriavať sa 
na ekonomickú spoluprácu a odsúvať otázku ľudských práv bokom. V praxi však bola 
badať len minimálna kritika Číny aj počas pravicových vlád, keď napríklad v oficiálnych 
zahraničnopolitických dokumentoch vlád spred roku 2006 bolo uvedené, že pri disku-
tovaní „citlivých“ otázok ako Tibet, Taiwan a ľudské práva, je nutné byť „opatrný“. V tom-
to ohľade sa dá povedať, že vláda Radičovej bola voči Číne kritickejšia ako Dzurindove 
vlády, no ani počas tohto obdobia nebola konceptualizovaná alebo praktikovaná poli-
tika, ktorá by sa dala definovať ako kritická alebo asertívna voči Číne. Na druhej strane 
zase druhá Ficova ľavicová vláda nevyvinula smerom k Číne žiadnu významnú aktivitu 
zameranú na zisk ekonomických úžitkov a niektoré jej kroky dokonca boli Čínou kri-
tizované, napríklad prijatie ujgurských väzňov z Guantanáma. Prekvapením mohla byť 
aj neúčasť premiéra na summite v roku 2015 v Číne, ktorá bola ospravedlnená jeho 

3 O vzťahov Slovenska a Číny počas prvého desaťročia samostatného Slovenska viď Gabriela 
Gregušová, 2003, Slovensko-čínske vzťahy, In: Správa o stave spoločnosti, Bratislava: Inštitút pre 
verejné otázky, 303-306.
4 Čínske mená budú v publikácii uvedené v prepise podľa spôsobu pinyin, ktorý je najčastejšie 
používaným spôsobom romanizovania čínštiny do angličtiny a je štandardne používaný aj v pevnin-
skej Číne.
5 O negatívnych dôsledkoch návštevy na percepciu Číny na Slovensku v súvislosti so stretmi medzi 
proti- a pro-čínskymi demonštrantami viď Gabriela Pleschova a Rudolf Fürst, 2015, Mobilizing Over-
seas Chinese to Back Up Chinese Diplomacy: The Case of President Hu Jintao’s Visit in Slovakia in 
2009. Problems of Post-communism 62 (1): 55-65.
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chorobou. V Číne však táto situácia nebola vnímaná pozitívne. V tomto ohľade bola 
prvá Ficova vláda podstatne viac naklonená Číne a dalo by sa diskutovať, čo zapríčinilo 
tento posun.6 

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré vo vzťahu k Číne volia opatrnejší prístup pred ot-
vorenou kritikou. V porovnaní s ČR sa dá jednoznačne badať menšia snaha o kritické 
vystupovanie, pravdepodobne s nádejou, že lepšie politické vzťahy povedú k lepším 
ekonomickým výsledkom. V praxi sa však ukazuje, že kým ČR a SR zvolili v minulosti 
voči Číne odlišnú taktiku, ich výsledky sa nijako zásadne nelíšili.7 V každom prípade sa 
dlhodobo ukazuje, že pozitívne či bezproblémové politické vzťahy automaticky nezna-
menajú ekonomické úspechy, či naopak, že politická kritika Číny automaticky nezatvára 
dvere ekonomickej spolupráci. Napriek tomu sa však dá súhlasiť s tým, že pozitívne a 
funkčné diplomatické vzťahy majú na rozvoj hospodárskej spolupráce pozitívny účinok.
V rámci Európy patrí Slovensku postavenie medzi štátmi s tendenciou voliť menej kri-
tický prístup voči Číne. Naopak, ČR bola často vnímaná ako najhlasnejší kritik Číny 
v Európe. Prehľadné tabuľky postojov európskych štátov voči Číne pred a po globál-
nej kríze znázorňujú postoje jednotlivých európskych krajín v rámci politických a eko-
nomických vzťahoch. Pri druhej tabuľke zároveň badať posun Slovenska smerom ku 
kritickejšej pozícii počas Radičovej vlády.

6 Gabriela Pleschová, 2014, The Slovak and Hungarian Partnership with China: High Hopes that Did 
Not Come True, In: Rudolf Fürst a Filip Tesař, eds, China’s Comeback in Former Eastern Europe: No 
Longer Comrades, Not Yet Strategic Partners. Prague: Institute of International Relations, 45-59.
7 Rudolf Fürst a Gabriela Pleschová, 2010, Czech and Slovak Relations with China: Contenders for 
China’s Favour, Europe-Asia Studies 62 (8): 1363-1381.

Minister M. Lajčák s jeho čínskym náprotívkom Wang Yi počas rokovaní v Pekingu
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  Pozície európskych štátov vo vzťahu k Číne v roku 20098 

 

 

  Pozície európskych štátov vo vzťahu k Číne v roku 20129

8 François Godemont a John Fox, 2009, A Power Audit of EU-China Relations. Policy Paper. Lon-
don: European Council on Foreign Relations. http://ecfr.3cdn.net/532cd91d0b5c9699ad_ozm6b9bz4.
pdf 
9 François Godemont, Jonas Parello-Plesner a Alice Richard, 2012, The Scramble for Europe. Policy 
Brief. London: European Council on Foreign Relations http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR37_Scramble_
For_Europe_AW_v4.pdf
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Ekonomické vzťahy

Historické dedičstvo Československa je dodnes v Číne do určitej miery prítom-
né napríklad v pozitívnom imidži značky Made in Czechoslovakia. Slovensko ako 
nástupnícky štát má potenciál stavať na základoch vnímania svojho priemyslu a tech-
nológií ako relatívne kvalitných. Na druhej strane podobne z dôvodu historických 
skutočností však slovenské produkty a celkovo ekonomika budú v dohľadnej dobe v 
Číne vnímané ako podradné tým zo západnej Európy.

Začiatkom 90. rokov bol vzájomný obchod medzi Slovenskom a Čínou minimálny. Ro-
zvoj obchodných vzťahov akceleroval v priebehu transformácie slovenskej ekonomiky, 
ktorá sa koncom 90. rokov začala viac otvárať medzinárodnému obchodu. Toto otváranie 
a zároveň vstup Číny do WTO znamenali pomerne výrazný nárast čínskych importov na 
Slovensku a s tým spojený rast nerovnosti v rámci vzájomného obchodu. Postupné vy-
rovnávanie obchodnej bilancie nasledovalo najmä po príchode zahraničných investícii 
na Slovensko začiatkom nového tisícročia a najmä vďaka exportom týchto spoločností, 
hlavne v oblasti automobilovej výroby.10 

Globálna kríza v roku 2008 paradoxne prispela k zlepšeniu bilancie obchodu, keď čínske 
exporty na Slovensku dočasne poklesli, no slovenské exporty do Číny pokračovali v 
rastúcom trende. Z tohto dôvodu v období začiatku platformy 16+1 malo Slovensko 
štatisticky jednu z najvyrovnanejších štatistických obchodných bilancií s Čínou, ktorá 
podľa niektorých údajov dosahovala dokonca slovenský prebytok. To robí Sloven-
sko v rámci obchodu s Čínou štatisticky jedným z najúspešnejších štátov v Európe a 
pravdepodobne najúspešnejší v rámci skupiny 16 krajín. Po sľubnom náraste sloven-
ských exportov po a počas globálnej krízy však od roku 2011 slovenské exporty do Číny 
stagnujú alebo dokonca klesajú. Podľa dostupných údajov pre prvých desať mesiacov 
roku 2015 aj v tomto roku slovenský export do Číny poklesol. 11

Okrem kvantitatívnych ukazovateľov je potrebné vnímať aj charakteristiku a zloženie 
nášho obchodu s Čínou, ktorý pred niekoľkými rokmi vyzeral na prvý pohľad ako 
štatistický úspech. Slovenské exporty do Číny pozostávajú v prakticky výlučnej miere 
z obchodu zahraničných firiem v oblasti automobilovej výroby. Až približne 80 % slov-
enských exportov do Číny tak tvoria autá či časti áut. Pre predstavu kontextu, samotné 
exporty áut do Číny predstavujú približne polovicu všetkých slovenských exportov do 
10 Pre podrobnejšiu ekonomickú analýzu vzťahov Slovenska s Čínou viď. Nora Szikorová, 2012, De-
velopment of the Chinese-Slovak Economic Relations. Journal of US-China Public Administration 9 
(12): 1 368-1 376.
11 Ministerstvo hospodárstva SR, 2016, http://www.economy.gov.sk/zahranicny-obchod-
2015/145297s 
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celej Ázie12. 
Obchod Slovenska a Číny (mil. EUR, podiel na zahraničnom obchode SR)13

Bilaterálne vzťahy a aktivity slovenskej vlády vo vzťahu k Číne teda nie sú rozhodujúcim 
faktorom tohto úspechu, tým je atraktívne ekonomické prostredia na Slovensku, ktoré v 
minulosti viedlo k prílevu investícii v oblasti automobilovej výroby a vytvoreniu atrak-
tívnej infraštruktúry v tomto sektore. Vysoký podiel automobilovej výroby na sloven-
ských exportoch na druhej strane znamená určitú závislosť a potenciálnu senzitivitu so 
zásadným dopadom na celkovú úroveň obchodnej bilancie. Takéto šoky by mohli byť 
spôsobené či už poklesom výroby na Slovensku, alebo poklesom čínskeho 
dopytu po automobiloch vyrobených na Slovensku. V strednodobom 
horizonte sa však dá predpokladať, že oba tieto faktory zostanú stabilné. 
Aj napriek snahe Číny rozvíjať vlastnú automobilovú výrobu a možnému 
presunu časti dopytu k domácim značkám a výrobkom v budúcnosti sa dá 
predpokladať, že dopyt po strednej a vyššej triede zahraničných áut bude 
v Číne vysoká a s rastovými vyhliadkami. Tento vývoj však bude závisieť 
na pokračovaní rozvoja a vitalite čínskej ekonomiky.

Odlišná situácia je čo sa týka exportov slovenských malých a stredných podnikov. Ich 
podiel na celkových exportoch Slovenska je prakticky zanedbateľný a momentálne 

12 Éltető, Andrea and Patryk Toporowski. 2013. Effects of the international crisis – development of 
four Central European countries’ trade with Asia. European Trade Study Group. http://www.etsg.org/
ETSG2013/Papers/297.pdf
13 Graf prevzatý z Peter Baláž a Lukáš Harvánek, 2015, Možnosti spolupráce 16 krajín strednej a 
východnej Európy s Čínou a pozícia Slovenskej republiky, Studia commercialia Bratislavensia 30, 8.

Exporty áut do Číny 
predstavujú približne 
polovicu všetkých 
slovenských exportov 
do celej Ázie.
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existuje málo snahy ale aj vyhliadok na zmenu tohto stavu. Slovensko v tejto situácii 
relatívne zaostáva za väčšinou európskych krajín vrátane okolitých krajín, ktorých pod-
niky sa zdajú byť v Číne aktívnejšie, úspešnejšie a ambicióznejšie. Je otázne, či Slovensko 
bude schopné rozvíjať túto sféru vzťahov. Potrebné bude predovšetkým identifikovať 
špecifické slovenské produkty, ktoré budú v Číne konkurencieschopné. Následne sa 
bude potrebné zamerať na vytvorenie politickej podpory pri vybavovaní adminis-
tratívne náročných a často nejasných úloh. Štátna podpora a asistencia bude preto hrať 
veľkú rolu. Napriek tomu je málo pravdepodobné, že na Slovensku existuje väčší počet 
podnikateľov, ktorých znalosti čínskeho prostredia a vlastné kapacity sú na takej úrovni, 
aby boli schopní ustáť náklady vstupu na čínsky trh. Rozmery čínskeho trhu znamenajú, 
že pre čínskych odberateľov sú zaujímavý len zahraniční partneri, ktorí sú schopní dodať 
relevantné objemy tovarov. Väčšina slovenských producentov nie je schopná dodať túto 
požadovanú kvantitu, prípadne nie je ochotná presmerovať väčšiu časť svo-
jej výroby na trh, o ktorom má málo informácií a vníma ho do určitej miery 
(pochopiteľne) ako rizikový.

Investičné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sa začali rozvíjať neskôr 
ako obchodné vzťahy a ich rozvoj závisel prakticky výlučne od investícií 
čínskych podnikov a občanov na Slovensku. Do dnešných dní sa však dá 
hovoriť o pomerne malom objeme. Slovensko sa v európskom kontexte radí 
medzi krajiny s najmenším objemom čínskych investícií a v porovnaní so 
všetkými našimi susedmi sme na poslednom mieste. Na Slovensku exis-
tuje len niekoľko príkladov stredne veľkých (podľa slovenského merítka) 
investícii z Číny. Príklady obsahujú napríklad menšie centrá Huawei a Lenova, ale 
hlavne podniky v rámci automobilového priemyslu. Tie obsahujú napríklad výrobné 
linky spoločností SaarGummi, ZVL Auto, Heiland Sinoc Automotive, Inalfa Roof Sys-
tems a IEEE Sensing Slovakia. Príkladom výskumného centra v oblasti automobilového 
priemyslu je Mesnac European Research and Technical Centre.14 V dôsledku má však 
väčšina podnikajúcich Číňanov na Slovensku charakter mikro-podnikania, napríklad 
reštaurácii, malých obchodov a podobne. Rozličné zdroje udávajú inú hodnotu čínskych 
investícii na Slovensku od 40 mil. EUR až po 120 mil. USD. 15

14 Viac informácii o čínskych investíciách na Slovensku je dostupných v publikácii Richard Q. Turc-
sányi, 2014, Chinese Financial Presence in Slovakia and Slovak ‘China Policy’, in Ágnes Szunomár, 
Chinese Investments and Financial Engagement in Visegrad Countries: Myth or Reality? Budapest: 
Institute of World Economics.
15 Určiť presnú hodnotu čínskych investícií na Slovensku je z dostupných údajov prakticky nemožné. 
Jednotlivé štatistické zdroje sa pomerne zásadne líšia z dôvodu odlišnej metodológie. Riešením 
je využiť údaje z alternatívnych zdrojov. Jednou možnosťou je zamerať sa na mediálne správy, čo je 
metodika projektu Heritage Foundation China Global Investment Tracker. Inou možnosťou je čerpať

Slovensko sa v 
európskom kontexte 
radí medzi krajiny s 
najmenším objemom 
čínskych investícií 
a v porovnaní so 
všetkými našimi 
susedmi sme na po-
slednom mieste.
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Čínske investície na Slovensku (NBS v mil. EUR, Chinese MOFCOM v mil. USD)16

Čínske investície v krajinách V4 (v mil. USD, transakcie väčšie ako 100 mil. USD)17 
Cieľová krajina Celková hodnota (mil USD)
Poľsko 1600
Maďarsko 4600
Česká republika 100
Slovensko 0

 
Z pohľadu čínskych investícii na Slovensku je preto podstatnejší pohľad do budúc-
nosti, než analýza už prijatého kapitálu. V nedávnej minulosti boli diskutované vi-
aceré potenciálne obchody, ktoré by objem čínskeho kapitálu na Slovensku okamžite 
niekoľkonásobne zvýšili. Jedná sa napríklad o spomínané čínske plány podieľať sa na 
stavbe slovenských diaľnic, či už samostatne cez tzv. PPP projekty (public private part-
nership), alebo v konzorciu so slovenskou firmou. Iný príklad dlhodobo diskutovanej 
transakcie je vodná elektráreň na Ipli. Napriek tomu, že rokovania na nej pokračujú 

z databáz z podnikovej úrovni (napr. Amadeus a iné), čo zase využíva Merics, Rhodium Group, alebo 
Antwerp Business School.
16 Národná banka Slovenska, 2016, http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje a Chinese MOFCOM, 
2015, 2014 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment. Ministry of Commerce 
of the People’s Republic of China. National Bureau of Statistics of the People’s Republic of China
State Administration of Foreign Exchange. Peking.
17 Heritage Foundation sleduje len investície väčšie ako 100 miliónov USD. Táto metóda nezazna-
menala na Slovensku ani jednu relevantnú čínsku investíciu. Viď Heritage Foundation, 2016, Chinese 
Investments Tracker. http://www.heritage.org/research/projects/china-global-investment-tracker-
interactive-map/china-global-investment-tracker-interactive-map
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už niekoľko rokov, stále nebolo možné dosiahnuť dohodu. Dôvodom je okrem iného 
fakt, že čínska strana dlho požadovala štátne garancie, pričom Slovensko má záujem 
vybudovať elektráreň na komerčnej báze. Aj keď ani jedna strana zatiaľ od projektu 
neodstúpila, naopak, vyjadruje mu podporu, v kontexte prebytku elektrickej energie 
v strednej Európe a jej nízkych cien sa zdá byť budovanie novej elektrárne ako málo 
pravdepodobné.

V určitých intervaloch sa v slovenských médiách objavujú správy o projektoch, ktorých 
úspech už na prvý pohľad pôsobí málo pravdepodobne. Medzi takéto projekty patrili 
napríklad projekty leteckých liniek medzi Bratislavou a čínskym Tianjinom, ktoré mali 
začať lietať v roku 201418 a potom zase od nového roku 201519, či tzv. Európske čínske 
centrum20, ktoré malo byť vybudované a otvorené pri Senci rovnako v roku 2014. Nie 
pri všetkých týchto projektoch je jasné, kto za nimi stojí a čo je ich cieľom. Dá sa naopak 
predpokladať, že podobné informácie o nereálnych projektoch v médiách a následne ich 
nerealizácia je vnímaná negatívne u čínskych partnerov, ktorí nemajú radi neúspech.

Turizmus môže byť vnímaný po obchode a investíciách ako tretia oblasť kontaktov s 
možnosťou priniesť konkrétne ekonomické prínosy pre Slovensko. V roku 2015 dosia-
hlo Slovensko podstatne lepší výsledok ako rok pred tým, kedy počet čínskych turistov 
na Slovensku medziročne poklesol. V roku 2015 sa ich počet zdvojnásobil a dosiahol 
úroveň 21 tisíc. Tento trend je samozrejme pozitívny, no je výsledkom veľmi nízkej 
počiatočnej úrovne. Celkový počet turistov na Slovensku v roku 2015 bol pritom 4,3 
milióna, čo znamená že pomer Číňanov je zatiaľ veľmi nízky. Tak je to aj v porovnaní 
s okolitými krajinami, kde je Slovensko na poslednom mieste.21 Pre porovnanie, počet 
čínskych turistov v ČR presiahol v roku 2015 hranicu 300 tisíc a v roku 2016 sa očakáva 
ďalší nárast, aj v súvislosti s priamymi leteckými linkami medzi Prahou a Pekingom 
(otvorenou v roku 2015), Prahou a Šanghajom (otvorenou v roku 2016) a Prahou a 
Chengdu (plánovanou na rok 2016).

18 SITA, 2013, Bratislava má mať priamu leteckú linku do Číny, úrady o ničom nevedia. http://eko-
nomika.sme.sk/c/7045302/bratislava-ma-mat-priamu-letecku-linku-do-ciny-urady-o-nicom-nevedia.
html
19 Pravda, 2014, Slovensko-čínske aerolinky štartujú od budúceho roka. http://spravy.pravda.sk/eko-
nomika/clanok/316123-slovensko-cinske-aerolinky-startuju-od-buduceho-roka/ 
20 SITA, 2012, Európske čínske centrum pri Senci otvoria v roku 2014. http://www.webnoviny.sk/
ekonomika/europske-cinske-centrum-pri-senci-otv/499801-clanok.html
21 SACR, 2014, Analýza zdrojových trhov (AZCR) Čína. https://www.google.com.hk/url?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBqMvvtIbLAhWlJqYKHYW8DQ
oQFggmMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.sacr.sk%2Fzahranicne-zastupenia%2Fanalyzy-zdrojovych-
trhov%2F%3Fno_cache%3D1%26cid%3D1165%26did%3D8677%26sechash%3D0ae4e794&usg=AFQ
jCNF4jJSPD75ftcAi1olbG-x8-wT0PA 
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Je pravdepodobné, že počet čínskych turistov na Slovensku bude narastať. Krivka rastu 
však bude závisieť vo veľkej miere od toho, čo Slovensko čínskym turistom ponúkne. 
Číňania vyžadujú špecifický typ služieb, ktorý je nutné naplniť. Na druhej strane patria 
Číňania na cestách medzi najviac utrácajúcich turistov, preto môže byť investícia do 
prípravy špeciálnych služieb výhodná.
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Platforma 16+1

Stručné zhrnutie vývoja platformy

Oficiálny začiatok platformy spolupráce Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy sa 
datuje do roku 2012, kedy sa čínsky premiér Wen Jiabao stretol vo Varšave s premiérmi zo 
16 krajín a vo svojom prejave oznámil 12 bodov návrhu pre rozvoj vzájomných vzťahov. 
Varšavský summit predstavoval prvé stretnutie na úrovni premiérov zúčastnených kra-
jín, no formát 16+1 sa zišiel už rok pred tým v Budapešti na prvom ekonomickom sum-
mit, kedy sa premiér Wen stretol s ekonomickými ministrami zúčastnených štátov.

Platforma 16+1 sa následne po summite vo Varšave ďalej rozvíjala. V rokoch 2013 a 2014 
sa summity uskutočnili v Bukurešti a Belehrade a v oboch prípadoch boli ukončené 
vydaním spoločného dokumentu, tzv. smernice, pod ktorým boli podpísané všetky 
zúčastnené štáty. Jednalo sa teda o posun oproti Varšave, kedy Čína prezentovala doku-
ment ako jednostrannú iniciatívu. Od summitu v Bukurešti sa summitov zúčastňujú aj 
predstavitelia EÚ, ktorí majú prístup k všetkým rozhovorom, a členské štáty EÚ s nimi 
konzultujú podobu záverečných dokumentov. Súčasťou záverečných dokumentov sú od 
roku 2014 aj zhodnotenia realizovaných krokov v uplynulom roku. 

V roku 2015 sa summit platformy po prvý krát konal v Číne a výsledkom boli tento 
krát dva spoločné dokumenty. Zúčastnené štáty opäť vydali smernice, v ktorých navrhli 
konkrétne kroky spolupráce na ďalší rok a v prílohe zhrnuli aktivity s predchádzajúceho 
roku. Okrem toho bol vydaný dokument prezentujúci strednodobý horizont spolupráce.

Analýza vývoja platformy 16+1

Budapešť 2011

Prvé stretnutie formátu 16+1 sa konalo v Budapešti v roku 2011 počas návštevy Maďarska 
čínskym premiérom, avšak ešte bez účasti premiérov štátov CEE, ktoré tu boli zastúpené 
ekonomickými ministrami. Aj z tohto dôvodu sa väčšinou stretnutie v Budapešti v roku 
2011 nepočíta ako začiatok platformy 16+1, napriek tomu hlavne maďarskí predstavi-
telia ho za neho počítajú a z dlhodobej perspektívy je evidentné, že Čína prezentovala 
svoju iniciatívu voči krajinám strednej a východnej Európy už na tomto stretnutí.

Čínsky premiér Wen Jiabao počas svojho prejavu naznačil čínske plány na nasledujúce 
roky. Jeho hlavný odkaz sa niesol v znamení potenciálu rozvoja hlbšieho partnerstva. 
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Premiér Wen ocenil priemyselnú úroveň štátov CEE a prezentoval ich ako krajiny s do-
brým tržným a investičným potenciálom a bránu do Európy. Mnohé z bodov, ktoré Wen 
vo svojom prejave načrtol boli následne rozvíjané počas nasledujúcich rokov. Vo svojom 
prejave následne predstavil päť konkrétnych návrhov:22

1. Rozvoj obchodu – otvoriť trhy, znížiť colné a necolné bariéry, spolupracovať pri 
inšpekciách, logistike a vstupnom režime pre občanov. Čína zabezpečí vstup tovarov zo 
štátov CEE na svoje veľtrhy
2.  Investície – úprava právneho a regulačného režimu, odstránenie bariér, aktívna pod-
pora investícií. Špeciálna spolupráca v oblastiach telekomunikácií, nových zdrojov en-
ergie, poľnohospodárstva, rozvoji prírodných zdrojov, zakladaní spoločných priemysel-
ných parkov a high-tech rozvojových zón. 
3. Zvýšiť spoluprácu pri budovaní infraštruktúry – Čína má záujem o účasť na 
infraštruktúrnych projektoch v štátoch CEE formou PPP, BOT prípadne iných formá-
tov. Čína chce vybudovať železničné spojenie s Európou.
4.  Prehlbovať fiškálnu a finančnú spoluprácu – zakladanie pobočiek bánk v Číne a v 
štátoch CEE, rozširovanie použitia RMB, založenie spoločného fondu pre ekonomickú 
spoluprácu a obchod.
5.  People-to-people kontakty a kultúrne výmeny – vzdelanie, kultúra, zdravie, šport, 
turizmus a ďalšie oblasti. Viac priamych letov, Čína udelí štátom CEE status turistickej 
destinácie. 

Varšava 2012

Prvý summit premiérov 16 krajín CEE a Číny sa uskutočnil vo Varšave. 
Podobne ako rok pred tým v Budapešti, čínsky premiér Wen vo svojom 
prejave prezentoval 12 čínskych návrhov pre zúčastnené európske krajiny. 
Takisto ako v Budapešti sa zatiaľ stále jednalo o jednostrannú čínsku inici-
atívu a tieto body teda nemali konsenzuálny charakter, predstavovali skôr in-
formovanie o čínskych záujmoch vo vzťahu k strednej a východnej Európe. 
Zaujímavosťou je, že podľa niektorých informácií bola podoba čínskeho 
návrhu upravená do formátu konkrétnych krokov až pri publikácii prejavu v 
tlačenej podobe, ktorá sa teda líšila od samotného prednesu.23 To mohlo byť 
dôsledkom toho, že Čína počas stretnutí vo Varšave získala pocit, že existuje 
vysoká úroveň podpory v rámci štátov CEE, ktoré v danom čase stále zá-
22 Li Keqiang, 2015, Xinhua. http://news.xinhuanet.com/english/china/2015-11/25/c_134855063.
htm 
23 Justyna Szcsudlik-Tatar, 2014. Poland and China: a Strategic Partnership in Making? In: Furst, R., 
Tesar, F. (Eds.), China’s Comeback in Former Eastern Europe: No Longer Comrades, Not Yet Strategic 
Partners. Institute of International Relations, Prague, 25-44. 
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pasili s následkami globálnej krízy, ktorá sa okrem iného prejavila poklesom investícii v 
štátoch CEE zo strany tradičných západoeurópskych krajín.24

12 čínskych navrhovaných opatrení (v skrátenej forme): 25

1.  Založenie sekretariátu pre spoluprácu pri čínskom Ministerstve zahraničných vecí. 
Jednotlivé európske krajiny môžu menovať delegátov pre jednanie so sekretariátom.
2.  Čína vytvorí špeciálny úver vo výške 10 miliárd USD určený pre podporu projektov 
v oblastiach infraštruktúry, technológií. Európske krajiny sa môžu uchádzať o podporu 
svojich projektov prostredníctvom tohto úveru u relevantných čínskych bankách.
3.  Vznik fondu investičnej spolupráce s cieľom vyzbierať 500 miliónov USD v prvom 
kole.
4.  Čína vyšle obchodné a investičné misie do štátov CEE. Cieľom je zvýšenie vzájom-
ného obchodu na 100 miliárd do roku 2015.
5.  Čína podporí svoje firmy k spolupráci so štátmi CEE s cieľom vybudovania jednej 
ekonomickej a technologickej zóny v každom zo zúčastnených štátov počas piatich ro-
kov.
6.  Čína je pripravená preskúmať možnosti finančnej spolupráce, vrátane menových 
swapov, využívanie miestnej meny pre vzájomný obchod a založenie pobočiek bánk 
medzi štátmi. 
7.  Čína chce založiť expertnú komisiu pre budovanie dopravnej siete medzi Čínou a 
štátmi CEE. Cieľom bude preskúmanie možnosti budovania regionálnej siete diaľnic a 
železníc.
8.  Návrh organizovania fóra kultúrnej spolupráce v roku 2013 a konanie pravidelných 
expertných stretnutí a kultúrnych podujatí
9.  Poskytnutie 5 tisíc štipendií počas nasledujúcich piatich rokov, podporiť Konfuciove 
inštitúty a triedy a pozvať tisíc študentov CEE na štúdium čínštiny počas nasledujúcich 
piatich rokov. Podporiť medziuniverzitnú výmenu a spoločný akademický výskum a 
vyslať tisíc študentov na štúdium do CEE. Konanie vzdelávacieho dialógu v Číne v roku 
2013.
10.  Založenie agentúry pre podporu a koordináciu turistického ruchu. Účasť zástupcov 
štátov CEE na čínskych turistických veľtrhoch.
11.  Založenie fondu pre výskum vzťahov Číny a štátov CEE. Čína poskytne 2 milióny 
RMB každý rok pre podporu akademickej výmeny medzi výskumnými inštitútmi a výs-
kumníkmi.

24 Marta Golonka, 2012, Partners or rivals? Chinese investments in Central and Eastern Europe.Cen-
tral & Eastern European Development Institute, Warsaw. 
25 China-CEEC, 2012, China’s Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central 
and Eastern European Countries. http://www.china-ceec.org/151/2015/01/26/41s5605.htm 
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12.  Konanie prvého fóra mladých politických lídrov v roku 2013.

Bukurešť 2013

Nasledujúci rok po summite vo Varšave bol z perspektívy platformy 16+1 dynamický 
a dá sa povedať, že pre ďalší vývoj kľúčový. Po čínskej prezentácii 12 opatrení došlo 
k pomerne entuziastickej reakcii na strane štátov CEE, ktoré videli v čínskej ponuke 
možnosť naštartovať ekonomický rast po globálnej kríze, najmä príchodom čínskych 
investícii, ale aj rastom vlastných exportov. Menej pozitívna reakcia na tento vývoj prišla 
z Bruselu a zo západnej Európy, ktorá vnímala vznikajúcu platformu 16+1 jednak ako 
ohrozenie vlastných ekonomických záujmov, ale aj ako potenciálne oslabenie jednoty 
EÚ, či dokonca porušenie platných pravidiel EÚ. S odstupom času sa dá povedať, že 
táto kritika bola zapríčinená kombináciou nízkej transparentnosti toho, čo sa v rámci 
platformy skutočne deje a expresívnymi vyjadreniami a očakávaniami zo strany Číny a 
predstaviteľov niektorých zúčastnených európskych štátov. Demonštrácia tejto kritiky 
zo strany západnej Európy bol krok obchodného komisára EÚ Karla de 
Guchta, ktorý niekoľko dní pred uskutočnením summitu v Bukurešti po-
slal zúčastneným členským štátom v rámci CEE list, v ktorom im pripo-
menul potrebu udržiavania jednoty a politiky EÚ.

Pravdepodobne aj v dôsledku tejto kritiky boli na summit v Bukurešti 
a všetky nasledujúce summity 16+1 pozvaní vrcholní predstavitelia EÚ, 
ktorí sa zúčastňovali (alebo mohli zúčastňovať) všetkých rokovaní v rámci 
platformy. Členské štáty EÚ v rámci platformy rovnako tak konzultovali 
prípravu záverečných dokumentov, ktoré sa od summitu v Bukurešti po 
prvý krát prijímali konsenzuálne. V dôsledku tejto lepšej komunikácie a 
väčšej zúčastnenosti EÚ sa po summite v Bukurešti kritika zo strany EÚ 
a západnej Európe začala znižovať. K tomu prispelo samotné zistenie, že 
platforma 16+1 neobsahuje nič, čo by odporovalo pravidlám a cieľom EÚ. 
Mnohí predstavitelia EÚ a analytici okrem toho začali predpokladať, že 
platforma 16+1 pravdepodobne nepovedie k žiadnym zásadným výsled-
kom. Tento pohľad sa zatiaľ ukazuje byť pravdivým.

Záverečný dokument zo summitu v Bukurešti bol po prvý krát schválený vo forme 
„smerníc“ a obsahoval jednak mnohé témy, ktoré sa objavili v čínskych vyhláseniach z 
predchádzajúcich dvoch rokov, ale aj niektoré nové. Hlavným krokom vpred bol však 
fakt, že smernice boli podstatne konkrétnejšie a predstavovali jednotlivé kroky, ktoré 
v nasledujúcom období budú realizované. Okrem toho smernice naznačili štruktúru 
vzťahov, ktoré sa v rámci platformy budú rozvíjať. Celkovo bol dokument podstatne 
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konkrétnejší a obšírnejší ako predošlé dve vyhlásenia. V smerniciach sa spolupráca 
medzi Čínou a štátmi CEE hlási k strategickému partnerstvu EÚ-Čína.26 
Smernice z Bukurešti oznámili, že premiéri zúčastnených štátov sa budú stretávať každý 

rok aby zhodnotili pokračovanie spolupráce a dohodli sa na ďalšom smerovaní. Smer-
nice však neoznámili miesto nasledujúceho summitu. Zúčastnené štáty oznámili svoj 
záujem začať diskutovať o dokumente, ktorý by definoval strednodobé cieľe spolupráce.

Čo sa týka konkrétnych oblastí spolupráce, smernice kládli veľký dôraz na ekonomickú 
spoluprácu, najmä čo sa týka investícii a obchodu. Jedným z konkrétnych výsledkov 
summitu bolo vyhlásenie roku 2014 za rok podpory investícii a obchodu medzi Čínou a 
krajinami CEE. V rámci tohto roku sa mali zorganizovať viaceré podujatia v Číne a CEE, 
ako napríklad sympóziá, výstavy, fóra a ďalšie s cieľom podporiť rozvoj kontaktov medzi 
podnikateľmi a zvýšiť vzájomné povedomie o svojich možnostiach.

Smernice z Bukurešti ďalej rozvíjali spoluprácu v oblastiach financií, konektivity, vedy, 
technológií, environmentálnej ochrany a energie, people-to-people a kultúrne výme-
ny a spoluprácu na regionálnych úrovniach. V mnohých z týchto oblastí dokument 
uvádzal konkrétne podujatia a kroky, ktoré zúčastnené štáty plánovali uskutočniť, alebo 
spomínali už uskutočnené kroky a iniciatívy jednotlivých štátov. Dokument obsahoval 

26 China-CEEC, 2013, The Bucharest Guidelines for Cooperation between China and Central and 
Eastern European Countries. http://www.china-ceec.org/151/2015/01/26/41s5603.htm

Spoločná fotografia predstaviteľov 16 krajín CEE a Číny na summite v Bukurešti
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pomerne veľký počet iniciatív zameraných mimo tradičnú ekonomickú sféru. Plánovalo 
sa napríklad prvé sympózium think tankov zo zúčastnených štátov, výmeny novinárov, 
fórum mladých politických lídrov, či dialóg o vzdelávaní.

Belehrad 2014

Summit v Belehrade pokračoval v nastolenom trende z predchádzajúceho summitu v 
Bukurešti. S určitým časovým odstupom sa dajú vnímať tieto dva summity ako tes-
tovacie summity novo vzniknutej štruktúry vzťahov jednostranne oznámenej Čínou, 
pred tým než sa summit lídrov zorganizuje v Číne. Samotný Belehrad nepriniesol prak-
ticky nič zásadne nové čo sa týka diskutovaných tém, pokračoval však v prehlbovaní 
a rozširovaní spolupráce, jej konkretizácii a definovaní jednotlivých kontaktných plat-
foriem. Okrem toho záverečný dokument vo forme smerníc27 obsahoval prílohu, ktorá 
sumarizovala kroky organizované v rámci spolupráce v uplynulom roku a do určitej 
miery hodnotila splnenie predchádzajúcich smerníc z Bukurešti. Táto hodnotiaca prí-
loha bola následne súčasťou aj ďalšieho summit v čínskom Suzhou.

Podobne ako pred rokom, aj smernice z Belehradu vyhlásili, že vzťahy Číny a CEE krajín 
sú súčasťou strategického partnerstva EÚ-Čína a vychádzajú z implementácie doku-
mentu EÚ-Čína 2020 Strategická agenda pre spoluprácu. V prípade EÚ štátov smernice 
explicitne zmieňujú nutnosť dodržiavať príslušnú legislatívu EÚ. V súvislosti s nasledu-
júcim summitom premiérov smernice tento krát obsahovali zmienku, že summit sa 
uskutoční v Číne.

Smernice tento krát uvádzali oblasť konektivity na prvom mieste a venovali jej pomerne 
veľkú časť dokumentu. To pravdepodobne súvisí s iniciatívou „Novej hodvábnej ces-
ty“ (v angličtine Belt and Road, pôvodne One Belt, One Road) čínskeho prezidenta Xi 
Jinpinga, ktorý nastúpil do úradu koncom roku 2012. Cieľom tejto iniciatívy má byť 
obnovenie historického spojenia naprieč eurázijským kontinentom a spájajúcom Čínu 
so západnou Európou. Napriek tomu, že tento dôraz na oblasť konektivity bol nový, 
myšlienka, že krajiny CEE hrajú dôležitú rolu ako „brána do Európy“ pri spojení medzi 
Čínou a západnou Európou sa vyskytuje počas kontaktov Číny a CEE krajín od začiatku. 
Celkovo tak v rámci čínskeho prístupu k štátom CEE od roku 2011 badať vysokú dávku 
kontinuity, ktorá je vo všeobecnosti charakteristická pre čínsku zahraničnú politiku. 
Výmeny na postoch prezidenta a premiéra v rokoch 2012-2013 tak neznamenali nič 
zásadné pre rozvíjajúcu sa platformu 16+1.

27 China-CEEC, 2014, The Belgrade Guidelines for Cooperation between China and Central and 
Eastern European Countries. http://www.china-ceec.org/151/2015/01/27/41s5626.htm 
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Smernice z Belehradu sa opäť posunuli o niečo ďalej čo sa týka konkrétnych krokov a 
spomínajú zakladanie rôznych orgánov zameraných na jednotlivé sektory spolupráce, 
napríklad asociáciu dopravy a spolupráci v infraštruktúre, asociáciu na podporu logis-
tickej spolupráce, asociáciu agentúr na podporu cestovného ruchu a obchodu, asociáciu 
na koordináciu poľnohospodárskej spolupráce agentúru na podporu investícií, alebo 
kooperačné centrum think tankov zúčastnených krajín. Smernice rovnako spomínajú 
ďalšie udalosti, ktoré sa v rámci spolupráci plánujú, napríklad ministerské stretnutia 
ekonomických a zdravotníckych ministrov, konferencia o doprave v Rige, alebo seminár 
o inováciách v Bratislave a viaceré obchodné veľtrhy s rôznym zameraním.

Smernice sa celkovo venujú oblastiam spolupráce známym z predchádzajúcich rokoch, 
počnúc konektivitou, ekonomickou a finančnou spoluprácou, cez spoluprácou vo vede, 
výskume, inováciách, environmentálnej ochrane a energii, až k people-to-people vý-
menám.

Suzhou 2015

Štvrtý summit lídrov platformy 16+1 sa uskutočnil po prvý krát v Číne a bolo zrejmé, 
že tá chce platformu prezentovať ako úspešný projekt, ktorý je stále v rastúcej fáze. Na 
druhej strane sa však postupne začali objavovať kritické hlasy, najmä zo strany štátov 
CEE, ktoré od spolupráce z Čínou očakávali viac. Pocit rozčarovania bol prítomný 
napríklad v Maďarsku a Poľsku, ktoré boli v čase začiatkoch platformy v poprednej pozí-
cii čo sa týka politických, ekonomických a sociálnych vzťahov s Čínou, no postupne 
začali zaostávať za inými, najmä balkánskymi nečlenskými krajinami EÚ. Prakticky 
jediná členská krajina EÚ, ktorá dokázala v priebehu fungovania platformy 
dosiahnuť výraznejšie úspechy, je ČR. V jej prípade došlo k časovej zhode 
medzi zmenou českej vládnej politiky voči Číne, iniciatívou českého prezi-
denta a čínskym projektom 16+1.28 

Pravdepodobne aj z dôvodu čínskeho uznania, že platforma 16+1 nedosa-
huje také výsledky, aké boli pôvodne očakávané,29 bolo už pred summitom 
komunikované, že najväčším úspechom spolupráce 16+1 je samotný vznik 
štruktúry vzťahov, vzájomné spoznanie medzi zúčastnenými krajinami 
a lepšie pochopenie svojich cieľov a možností. Podľa viacerých čínskych 
predstaviteľov a analytikov by v ďalšom kroku malo dôjsť k samotnému naplneniu 

28 Richard Q. Turcsányi, Is the Czech Republic China’s New ‘Bridge to Europe’? The Diplomat, 12. 
september 2015, http://thediplomat.com/2015/09/is-the-czech-republic-chinas-new-bridge-to-europe/
29 Viac o analýze čínskeho vnímania platformy 16+1 viď Marcin Kaczmarski a Jakub Jakóbowski, 
China on Central-Eastern Europe: ‘16+1’ as seen from Beijing. OSW Commentary, Number 166.
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štruktúr vzťahov substanciou. Ďalšie fungovanie platformy by sa teda malo presunúť k 
dosahovaniu výsledkov.

Oficiálny podtitul summitu v Suzhou „nové začiatky, nové domény a nové vízie“ tiež 
odzrkadľuje vyššie uvedené pocity, že je potrebné niečo zmeniť aby boli dosiahnuté 
výsledky. Počas summitu v Suzhou bola platforma 16+1 po prvý krát oficiálne napojená 
na iniciatívu „Novej hodvábnej cesty,“ ktorú vyhlásil prezident Xi Jinping v roku 2013 a 
v priebehu nasledujúcich rokoch sa tento koncept ďalej rozvíjal. V súlade s cieľmi tejto 
iniciatívy, ktorými je hlavne budovanie prepojení medzi Európou a Čínou, sa do popre-
dia pozornosti dostali témy okolo budovania infraštruktúry. Z tohto hľadiska je dobré 
podotknúť, že tieto témy, vrátane samotnej myšlienky budovania prepojenia medzi kra-
jinami CEE a Čínou, boli prítomné v rámci vzťahov 16+1 od úplného začiatku, už na 
úvodnom ministerskom stretnutí v Budapešti v roku 2011, teda ešte počas 
predchádzajúcej čínskej administratívy a pred vyhlásením iniciatívy Novej 
hodvábnej cesty.

Pri pohľade na jednotlivé témy summitu obsiahnuté v záverečnom doku-
mente vo forme smerníc zo Suzhou30 sa dá napriek oficiálnej téme ťažko 
hovoriť o niečom zásadne novom. Jedna z hlavných noviniek bola myšlienka 
o vzniku multilaterálnej finančnej inštitúcie, ktorá by mala byť lepšie post-
avená na financovanie projektov v rámci štátov CEE ako pôvodná pred-
stava 10 miliardového úveru, ktorý Čína oznámila ešte vo Varšave a chcela rozdeľovať 
na základe medzivládnych dohôd. Je však otázne, v akom časovom horizonte bude 
tento novovzniknutý finančný fond operácie schopný. V konečnom dôsledky sa dá 
pochybovať o tom, či jasnejšie zameranie na infraštruktúru prispeje k lepším výsled-
kom. Skúsenosti s čínskymi firmami v infraštruktúrnych projektoch v krajinách 16 sú 
poznačené neúspechom spoločnosti COVEC v Poľsku. Väčšina štátov EÚ má navyše 
infraštruktúru na relatívne rozvinutej úrovni, má prístup k fondom EÚ a pri konštrukcii 
vyžadujú vysoké štandardy, ktoré sú v súlade s pravidlami EÚ a OECD. Aj príklad ČR 
ako najúspešnejšej krajiny v posledných rokoch vo vzťahu s Čínou navyše ukazuje, že 
infraštruktúrna dimenzia je v ich prípade menej dôležitá, keď ČR sa zameriava na iné 
oblasti spolupráce – napríklad vlastné exporty do Číny, či turizmus.

Dosiahnuté výsledky od vzniku platformy 16+1

Analyzovať výsledky platformy 16+1 sa dá z niekoľkých perspektív. Zásadnou zmenou 

30 Ministry of Foreign Affairs of the PRC, 2015, The Suzhou Guidelines for Cooperation between 
China and Central and Eastern European Countries. http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/
t1318039.shtml
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oproti obdobiu spred roku 2011 je existencia relatívne stabilného mechanizmu kon-
taktov medzi Čínou a 16 krajinami. Štáty CEE nemajú podobnú štruktúru vzťahov zo 
žiadnym externým partnerom s výnimkou aktivít v rámci EÚ. Z pohľadu Číny sa naopak 
jedná o viac či menej zaužívaný model udržiavania vzťahov s určitou skupinou štátov v 
niektorom z regiónov sveta. Do určitej miery sa dá povedať, že model platformy 16+1 
kopíruje čínsky manažment vzťahov s inými regiónmi sveta, napr. s Afrikou, latinskou 
Amerikou, či početnými platformami spolupráce v širšom východoázijskom regióne. Aj 
z pohľadu Číny však patrí projekt 16+1 medzi najdynamickejšie v rámci jej regionálnej 
politiky. 31 

Z pohľadu vzťahov Číny a krajín CEE teda možno považovať za úspech a pozitívum 
rozvinutie stabilnej siete politických vzťahov. Rovnako tak sociálna, kultúrna a iné di-
menzie kontaktov medzi Čínou a 16 krajinami boli významne poznamenané vznikom 
platformy. V princípe sa dá konštatovať, že štáty CEE nemali nikdy takéto bohaté vzťahy 
s Čínou a v súčasnosti je sieť vzťahov s Čínou asi najširšia čo sa týka mimoeurópskych 
partnerov. 

Na strane ekonomickej sa však zatiaľ nedá hovoriť o úspechu. Ako jeden z cieľov roz-
voja vzťahov Číny s krajinami CEE bolo pozdvihnutie ekonomickej výmeny, najmä čo 
sa týka obchodu a investícií. Vo svojich 12 opatreniach čínsky premiér Wen Jiabao vo 
Varšave prezentoval cieľ dosiahnuť v roku 2015 hodnotu 100 miliárd USD v obchodnej 
výmene. Napriek tomu, že v čase vzniku tohto textu ešte nie sú k dispozícii štatistické 
údaje o úrovni obchodu v roku 2015, takmer určite hodnota 100 miliárd dosiahnutá 
nebola a pravdepodobne bude dosiahnutá až v priebehu niekoľko rokov.

Pri bližšom preskúmaní vývoja obchodnej výmeny vidíme, že po summite vo Varšave 
skutočne došlo k rastu celkové obchodu. Ťažko však hovoriť o tom, či sa jedná o dôsledok 
platformy 16+1. Ako vidno z jednotlivých grafov, po prvom summite v Budapešti 
naopak došlo k poklesu. Navyše, z pohľadu štátov CEE nie je pozitívna informácia, že 
viac než ich exporty do Číny rastú čínske exporty. Z dlhodobého hľadiska sa pritom zdá, 
že k hlavnému nárastu obchodnej výmeny došlo v rokoch 2001-2008 a v rokoch 2009-
2011. 32

31 Gabriela Pleschová, China’s engagement in Central and Eastern Europe: diplomacy in pursuit of 
China’s interests. International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 24 (3): 15-26. 
32 Viď Tamás Matura, 2015. China-CEE Trade, Investments, and Politics. In: 2015 UACES Annual 
conference, Bilbao.
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Obchod krajín CEE/V4 celkovo s Čínou (v tis. USD)33

 
 

Pri pohľade na vývoj obchodnej výmeny jednotlivých štátov je už na prvý pohľad evi-
dentné, že krajiny V4 zaberajú významnú časť obchodu 16 CEE krajín s Čínou, ako v 
prípade exportu, tak aj importu. Z dlhodobého hľadiska možno konštatovať, že ich ex-
porty do Číny sa začali vzďaľovať ostatným zúčastneným štátom už začiatkom nového 
tisícročia. Globálna kríza v roku 2008 viedla tieto krajiny k hľadaniu nových export-
ných trhov a ich exporty do Číny v nasledujúcich rokov významne vzrástli. Toto je vo 
veľkej miere príbehom Slovenska, ktorého exporty sa v roku 2011 dostali na prvé miesto 
spomedzi krajín CEE. Kým exporty ostatných krajín V4 však pokračovali v stabilnom 
raste, slovenské exporty od roku 2011 stagnujú, alebo dokonca klesajú. Čo sa týka ostat-
ných krajín CEE, jedine v prípade Rumunska sa dá hovoriť o určitom raste exportov do 
Číny v čase bezprostredne po vzniku platformy 16+1. Naopak, graf ukazuje, že Bulhar-
sko zaznamenalo pokles svojich exportov do Číny. V prípade ostatných krajín sa nedá 
hovoriť o jednoznačnom trende. Estónsko napríklad zaznamenalo určitý nárast svojich 
exportov, tieto sa však stále nedostali na úroveň z roku 2011 alebo 2006.

33 UNCTAD Statistics, 2016, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx.
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Exporty jednotlivých krajín CEE do Číny (v tis. USD)34

 

Importy krajín CEE z Číny (v tis. USD)35 

V prípade čínskych importov v strednej a východnej Európy situácia zodpovedá viac 
objemu ekonomiky štátov než čomukoľvek inému. Na prvom mieste sa nachádza podľa 
očakávania Poľsko, tesne za ním ČR. S určitým odstupom potom nasleduje Slovensko, 
ktoré v roku 2013 po prvý krát čo sa týka čínskych importov predbehlo Maďarsko. V 
prípade Maďarska, ktoré s Čínou udržiava dlhodobo veľmi aktívne a pozitívne vzťahy, 

34 UNCTAD Statistics, 2016, http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx. 
35 ibid.
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prekvapivo dochádza od roku 2008 k stagnácii alebo dokonca poklesu čínskych impor-
tov. Čo sa týka ostatných krajín CEE sa opäť nedá hovoriť o žiadnom jednoznačnom 
trende. V prípade Rumunska napríklad v posledných dvoch rokoch došlo k miernemu 
nárastu čínskych importov, celková hodnota však v roku 2014 nedosiahla úroveň rokov 
2011 alebo 2008.

Čo sa týka investícií je situácia podobná. Štatistické údaje sú v prípade investícií dl-
hodobo problémom, keď neexistujú verejne dostupné dáta, ktoré by boli všeobecne 
považované za dôveryhodné.36 Dva analytické zdroje, ktoré využívajú špecifickú metó-
du, sú nižšie uvedené Heritage Foundation, zaznamenávajúce transakcie vyššie ako 100 
miliónov USD a Rhodium Group, využívajúce informácie z databáz od jednotlivých 
firiem.

Oba zdroje ukazujú len konečný stav, už ten však naznačuje, že krajiny CEE sa nestali 
významnými príjemcami čínskych investícií. Maďarsko je štatisticky najúspešnejšie, 
avšak drvivá väčšina čínskeho kapitálu je investovaná v jednom veľkom podniku (Bor-
sodChem), ktorý získala čínska firma akvizíciou (od predchádzajúceho zahraničného 
vlastníka). Celá transakcia sa navyše uskutočnila ešte pred rozbehnutím spolupráce 
16+1, v roku 2011. V konečnom dôsledku sú to balkánske krajiny, ktoré profitovali na-
jviac z čínskych investícií, najmä v oblasti infraštruktúry, ale aj energetiky. V poslednom 
roku bola relatívne úspešná aj ČR.

Jediný dostupný verejný zdroj o časovej rade čínskych investícii do všetkých štátov CEE 
predstavuje čínske ministerstvo obchodu. Jeho údaje sú však už na prvý pohľad značne 
odlišné od údajov iných zdrojov. Pokiaľ však zoberieme do úvahy prezentovaný trend, 
čínske dáta neukazujú žiadny významný nárast investícii do 16 krajín, a to ani v prípade 
balkánskych štátov, ktoré podľa iných zdrojov a mediálnych informácii získali čínske 
investície napríklad v oblasti budovania infraštruktúry či energetike.

36 Údaje z čínskych zdrojov, podobne ako údaje Eurostatu, vychádzajúce z národných štatistík podľa 
národných účtov totiž majú rozličné metodiky. Problémom je aj zachytávanie a vyhodnocovanie 
kapitálu, ktorý je prevádzaný cez niektorý z daňových rajov. To napríklad vysvetľuje, prečo sú podľa 
čínskych údajov najväčšími príjemcami čínskych investícii Hong Kong v Ázii, Luxembursko v Európe 
a Kajmanské ostrovy v Amerike
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Čínske investície v Európe (v tis. USD)37

Čínske investície v EÚ (v mil. EUR)38

 

 

 

37 Graf prebratý z Tamás Matura, 2015. China-CEE Trade, Investments, and Politics. In: 2015 UACES 
Annual conference, Bilbao 
38 Mapa prevzatá z Mikko Huotari a Thilo Hanemann, 2016, A New Record Year for Chinese Out-
bound Investment in Europe, Merics Institute. http://www.merics.org/en/merics-analysis/merics-
reports/a-new-record-year-for-chinese-outbound-investment-in-europe.html 
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Čínske investície v štátoch CEE (mil. USD)39

Čínska stratégia a ciele v rámci projektu 16+1

Vo všeobecnosti panuje konsenzus medzi čínskymi a európskymi analytikmi, že Čína 
sleduje v rámci 16+1 politické a ekonomické ciele, ktoré sú vo veľkej miere prepojené. 
Existujú však dva prúdy názorov na to, ktorý z týchto cieľov má v čínskej 
stratégii prioritu.40

Prvý tvrdí, že hlavný čínsky cieľ pri iniciovaní platformy 16+1 je ekonomi-
ka. Analytici v rámci tohto prúdu vidia diplomatickú aktivitu, rovnako tak 
aj ostatné úrovne spoločenských, kultúrnych, akademických či iných kon-
taktov, za cestu k zlepšeniu ekonomických ukazovateľov, najmä obchodu 
a investícií. Samotná platforma sa oficiálne prezentuje ako pragmatická spolupráca s 
ekonomickými cieľmi. Existuje málo pochybností o tom, že tie sú pre všetky zúčastnené 
európske krajiny prioritou. Podobne tak Čína tvrdí, že rozvoj obchodu, investícii a širšej 
ekonomickej spolupráce, ktorá zaostáva za objemom čínskej výmeny s krajinami západ-
nej Európy, je dôvod, prečo zahájila užšiu spoluprácu s krajinami strednej a východnej 

39 Chinese MOFCOM, 2015, 2014 Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment. 
Ministry of Commerce of the People’s Republic of China. National Bureau of Statistics of the People’s 
Republic of China
State Administration of Foreign Exchange. Peking.
40 Richard Q. Turcsányi, Tamás Matura, Rudolf Furst, 2014. The Visegrad countries’ political relations 
with China. Goals, results and prospects. In: Szunomar, A. (Eds.), Chinese investments and financial 
engagements in Central Europe. Myth or Reality? Institute of World Econmics HAS, Budapest, 127-
141. 
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Európy. Stagnácia čínskych exportov a nedostatok investičných príležitostí v domácej 
ekonomike vytvárajú ekonomickú nutnosť hľadať nových obchodných partnerov. In-
formácie o čínskej nadprodukcii v niektorých stavebných sektoroch tak v spojitosti s 
ambicióznymi plánmi Novej hodvábnej cesty, ktorá povedie cez 16 zúčastnených európ-
skych krajín, vytvárajú jasnú ekonomickú logiku. 

Druhý prúd analytikov tvrdí, že hlavné čínske ciele v rámci platformy 16+1 sú politick-
ého charakteru a poukazujú na široké aktivity v rámci tejto spolupráce, z ktorých mnohé 
idú nad rámec oblastí s potenciálom zjednodušenia ekonomickej spolupráce. V rámci 
tohto prúdu existujú rozdiely v tom, do akej miery sú čínske politické ciele vnímané 
pozitívne či negatívne. 

Kritici zvyknú argumentovať nedemokratickým charakterom čínskeho politického sys-
tému, ktorý v kombinácii s nejasnosťou ohľadom čínskych strategických cieľov dáva 
vzniknúť teóriám o čínskej hrozbe. V Európe, ktorá nemá s Čínou geopolitické prob-
lémy, sa dostávajú na povrch hlavne možnosti Číny využívať taktiku „rozdeľuj a panuj“, 
prípadne vo všeobecnosti negatívny vplyv na politickú kultúru. Oponenti kritického 
prúdu poukazujú na fakt, že Čína, ktorá sa dlhodobo snaží o vznik multipolárneho sve-
ta, má skôr záujem na tom, aby bola Európa zjednotená a predstavovala do určitej miery 
vyvažovaciu silu oproti Spojeným štátom. Podľa tohto pohľadu je pre Čínu zjednotená 
a prosperujúca Európa pozitívom aj z ekonomického hľadiska ako najvýznamnejší ob-
chodný, investičný a technologický partner. Čínska spolupráca podľa tohto prúdu so 16 
krajinami CEE teda nemá negatívne postranné úmysly ako svoju hlavnú prioritu.

Otázky ohľadom čínskych úmyslov sa objavili hneď pri začiatkoch čínskej iniciatívy a 
pravdepodobne tu zostanú, keďže s ohľadom na ich charakter nebudú nikdy jednoznačne 
zodpovedané. Napriek tomu je potrebné snažiť sa ich pochopiť z indícií, ktoré sú k dis-
pozícii – teda najmä z oficiálnych vyjadrení a materiálov, konkrétnych krokov a prak-
tických výsledkov. Celkový kontext čínskeho domáceho politického a ekonomického 
vývoja dotvárajú pochopenie čínskych krokov a snaženia.

Otázka primátu ekonomiky alebo politiky môže byť vnímaná ako umelý analytický pro-
blém. Je evidentné, že obe sú pri Číne viac než v prípade iných štátov prepojené. Domáce 
ekonomické problémy v čínskom autoritatívnom režime automaticky predstavujú aj 
politický problém. Ekonomicky orientovaná zahraničnopolitická stratégia má preto za 
cieľ riešenie ekonomických problémov – a tým by mala prispieť k politickým cieľom. Z 
určitého pohľadu sa preto dajú oba prístupy považovať za rozdielne skôr v tom, akým 
spôsobom stavajú vlastnú argumentáciu, bez existencie zásadného neprekonateľného 
rozdielu medzi nimi.
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Slovensko a platforma 16+1

Slovensko na summitoch a ich výsledky

Varšava 2012

Summitu vo Varšave sa už zúčastnil Robert Fico, ktorý niekoľko týždňov pred tým 
nastúpil po druhý krát do pozície predsedu vlády SR.41 O jeho ceste do Varšavy však 
médiá informovali skôr kvôli pracovným stretnutiam s poľským premiérom Tuskom 
a maďarským premiérom Orbánom.42 Podľa stručných mediálnych informácií sa 
premiér Fico rozprával s čínskym premiérom Wen Jiabaom najmä o spolupráci v oblasti 
infraštruktúry a cestovného ruchu. Fico spomenul pripravované letecké spojenie medzi 
Bratislavou a Čínou, ktoré vraj v plnom rozsahu podporil aj čínsky premiér. Premiéri sa 
potom rozprávali o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, kde Fico spomenul zmluvu 
s Čínou v tomto sektore z roku 2007 a postupné presadzovanie sa slovenských vinárov na 
čínskom trhu. Fico privítal, že sa Čína rozhodla vo väčšom rozsahu investovať v našom 
regióne a vyjadril záujem o čínske investície. Zároveň sa vyslovil, že počas jeho vlády sa 
slovenská ekonomická diplomacia zameria na Čínu a dokáže získať významné projekty 
po vzore iných európskych štátov. Nová vláda Roberta Fica mala nadviazať na jeho prvú 
vládu z rokov 2006-2010 v rozvíjaní vzťahov s Čínou.43

Bukurešť 2013

Počas bilaterálneho stretnutia s čínskym premiérom Li Keqiangom slovenský 
premiér diskutoval najmä o otvorení pobočky čínskej banky na Slovensku, podpore 
infraštruktúrnych projektov, vytváraní spoločných malých a stredných podnikov, in-
vestícií do energetiky či ochrany životného prostredia a inovácií. Premiér Fico infor-
moval, že má záujem na tom, aby sa pozitívne politického vzťahy preniesli aj do ho-
spodárskej spolupráce, keďže napriek dobrým politickým vzťahom sa nedarí pretaviť 
ich do výraznejšej ekonomickej spolupráce. 
41 O účasti slovenského ministra hospodárska na summite v Budapešti v roku 2011 neexistujú 
mediálne správy. 
42 Viď SITA, 2012, Premiéri Fico a Orbán sa vyhli štátnemu občianstvu. http://www.webnoviny.sk/
slovensko/premier-v-polsku-obisiel-statne-ob/492786-clanok.html a TASR, 2012a, Fico a Tusk chcú 
zlepšiť zlé dopravné spojenie medzi oboma krajinami. http://www.teraz.sk/zahranicie/treba-zlepsit-
dopravne-spojenie-s-po/6334-clanok.html 
43 TASR, 2012b, Slovensko má záujem o čínske investície. http://www.teraz.sk/zahranicie/slovensko-
ma-zaujem-o-cinske-invest/6329-clanok.html a TASR, 2012c, R. Fico odletel na fórum o spolu-
práci s Čínou, stretne sa aj s Orbánom. http://www.teraz.sk/slovensko/r-fico-odletel-na-forum-o-
spolupraci/6251-clanok.html 
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V tom duchu oficiálne požiadal čínskeho kolegu o vytvorenie pobočky špecializovanej 
čínskej banky na Slovensku. Rovnako premiér požiadal čínskeho kolegu o umiestnení 
špeciálny čínsky orgán na podporu zahraničného obchodu. Ďalej slovenský premiér 
prezentoval bratislavské letisko ako potenciálne miesto, kde sa Čína bude stretávať s 
Európou a vyjadril záujem Slovenska zorganizovať v roku 2015 špeciálny seminár zam-
eraný na inovácie.

Čínsky premiér Li vraj prisľúbil, že tieto otázky okamžite preskúma, v súvislosti s ob-
chodným zastúpením Čína vraj má o podobné zastúpenia v Európe záujem. Slovenský 
premiér pozval čínskeho premiéra v roku 2014 na návštevu Slovenska, ktorá by bola 
spojená s hospodárskym fórom.44

Okrem toho sa premiér Fico pred novinármi vyjadril, že „kto bude obchádzať Čínu, robí 
veľkú chybu“ a povedal, že pri kontaktov s Čínou každá krajina myslí a koná najmä utili-
tárne. Premiér ďalej vyjadril potešenie nad 30 slovenskými podnikateľmi v jeho delegá-
cii, napr. v oblasti potravinárstva či priemyslu, kde citoval prešovského výrobcu malých 
ultraľahkých lietadiel, ktorý svoje výrobky dodáva do Číny.45

Belehrad 2014

Na svojom druhom stretnutí s čínskym premiérom Li Keqiangom v rámci platformy 
16+1 slovenský premiér Fico hovoril opäť o potrebe založenia pobočky čínskej banky 
na Slovensku, ktorá by zvýšila kredibilitu Slovenska pre čínskych investorov. Fico spo-
menul aj možnosť založenia centra pre turistický ruch, podobného ako už existuje v 
Maďarsku. Zároveň spomenul projekt prečerpávacej vodnej elektrárni na Ipli, ktorý bol 
diskutovaný aj počas predchádzajúcich stretnutí a premiér sa vyslovil, že očakáva disku-
siu na túto tému aj na ďalšom summite. Premiéri okrem toho diskutovali o PPP projek-
toch ako o možnosti pre financovanie budovania slovenskej infraštruktúry do budúc-
nosti. Podľa Fica možnosti štátneho rozpočtu SR ani eurofondov nebudú v budúcnosti 
stačiť. Ako jeden z hlavných úspechov Slovenska možno vnímať plánovanú organizáciu 
semináru o vede, výskumu a inováciách na september 2015 v Bratislave.46

44 Úrad vlády SR, 2013, Robert Fico sa v Bukurešti stretol s čínskym premiérom Liom Kche-
čchiangom. http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-sa-v-bukuresti-stretol-s-cinskym-premierom-liom-
kche-cchiangom/ 
45 Paradoxne, prešovský výrobca ultraľahkých lietadiel sa sťažoval na to, že napriek veľkému záu-
jmu zo zahraničia nedostáva od štátu podporu a z toho dôvodu založila spoločnosť dcérsku firmu v 
ČR, aby dosiahla na tamojšiu podporu, viď SME, 2012, O ultraľahké slovenské lietadlo VIPER SD-4 
majú záujem Číňania. http://aero.sme.sk/c/6388405/o-ultralahke-slovenske-lietadlo-viper-sd-4-ma-
ju-zaujem-cinania.html 
46 Úrad vlády SR, 2014, Premiér Robert Fico na budúci rok navštívi Čínu. http://www.vlada.gov.sk/
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Fico po stretnutí s čínskym premiérom ohľadom pripravovaného summitu platformy 
16+1 v roku 2015 v Číne a jeho pozvania vyhlásil: „Nepôjdem na žiadny výlet nikde, 
pokiaľ nebudem mať pocit, že cesta bude stáť za to, a to platí aj o Číne. Pôjdem tam len vt-
edy, ak budú pripravené rozumné veci. Len tak cestovať nepôjdem, lebo sa mi ani nechce.“47

 
Tón tohto konštatovania sa dá vnímať ako prvý náznak toho, že slovenská vláda nie je 
spokojná s výsledkami spolupráce s Čínou. Tento pocit pravdepodobne pramení aj z 
toho, že počas rokovaní sa premiéri dotýkali rovnakých alebo podobných otázok ako na 
rokovaní rok pred tým v Bukurešti, bez známok o jasnom pokroku alebo o konkrétnych 
výsledkoch. Naopak, v niektorých oblastiach, o ktoré Slovensko vyjadrilo záujem, došlo 
k uprednostnení iných štátov – napríklad čo sa týka turistickej agentúry, ktorá bola ot-
vorená v Budapešti, či agentúry pre podporu čínskych investícii, ktorá bola otvorená 
vo Varšave. Podobne tak Slovensko stále ako prakticky jediná z okolitých krajín nemá 
pobočku čínskych bánk, napriek tomu, že slovenský premiér o to opakovane žiadal na 
niekoľkých vrcholových stretnutiach.

Suzhou 2015

Z pohľadu Slovenska summit v Suzhou a s ním spojená návšteva slovenského vi-
cepremiéra Ľubomíra Vážneho nepriniesli veľa konkrétnych výsledkov a pozitív vo 
všeobecnosti. Naopak, v porovnaní s ostatnými krajinami CEE16 sa dá povedať, že Slov-
ensko sa podľa viacerých indikátorov zaraďuje na posledné priečky čo sa týka výsledkov.

Spomedzi 16 európskych krajín bolo Slovensko len jednou z dvoch, o ktorej 
v čínskych médiách nebola publikovaná žiadna samostatná správa. Druhou 
takouto krajinou bolo Rumunsko. Všetky ostatné európske krajiny mali v 
čínskych médiách správy o tom, ako sa ich predstaviteľ stretol s čínskym 
premiérom, alebo dokonca s čínskym prezidentom (v prípade Poľska, ČR 
a Srbska). Dôvod, prečo Slovensko (a Rumunsko) takúto správu nemalo, sa 
zdá byť fakt, že tieto dve krajiny na summite zastupoval vicepremiér, a nie 
premiér ako vo väčšine prípadov. V prípade Poľska bol dokonca na summite 
prezident. Zaujímavosťou môže byť, že Chorvátsko na summite zastupoval predseda 
parlamentu a o jeho stretnutí s čínskym premiérom médiá informovali.

Čína je krajinou, ktorá vo všeobecnosti kladie veľkú dôležitosť na formu v diploma-
cii. Tradične sú v Číne vnímané návštevy zahraničných predstaviteľov viac pozitívne 

premier-robert-fico-na-buduci-rok-navstivi-cinu/
47 TASR, 2014, Fico vycestuje do Číny. Ak budú pripravené rozumné veci. http://www.tvnoviny.sk/
domace/1780898_fico-vycestuje-do-ciny.-ak-budu-pripravene-rozumne-veci
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ako návštevy čínskych predstaviteľov v zahraničí, čo môže súvisieť s tradičným čínskym 
vnímaním sveta. Čína je v prijímaní zahraničných delegácií veľmi aktívna a je známa 
pompéznosťou. Summit v Suzhou bol označený na najdôležitejšie podujatie od vzniku 
platformy 16+1 a bol to zároveň prvý summit, ktorý sa konal v Číne.

Dá sa očakávať, že neúčasť premiéra Fica na summite bola pre Čínu asi najdôležitejšia 
správa zo Slovenska a bola vnímaná negatívne. Rumunsko zastupoval vicepremiér 
pravdepodobne z toho dôvodu, že v krajine došlo k zmene vlády iba dva dni pred samot-
ným summitom, čo sa dá považovať za dostatočne legitímny dôvod. Slovenský premiér 
Fico návštevu v dňoch 24.-25.11. odriekol oficiálne zo zdravotných dôvodov. Vo svetle 
jeho vyjadrení rok pred tým a faktu, že po jednodňovej prestávke vo svojom oficiálnom 
programe sa premiér 25.11. zúčastnil na zasadnutí vlády48, bezpečnostnej rade49 a na 
tlačovej konferencii s ministrom práce50 je však otázne, čí čínska strana považovala tento 
dôvod za dostatočne dôveryhodný. 

Slovensko zaostávalo za delegáciami susedov aj čo sa týka náplne návštevy. Český 
premiér Sobotka v Číne zostal celkovo takmer týždeň a jeho program bol plný rôznych 
obchodných a reprezentačných stretnutí. O návšteve slovenského podpredsedu vlády 
Vážneho však vieme prakticky len to, že sa zúčastnil na summite v dňoch 24.-25.11. a po 
presune do Pekingu sa 26.11. stretol s čínskym prezidentom. O žiadnych ďalších bodoch 
programu sa v oficiálnom programe alebo v médiách nepíše, nevieme tak, či podpredse-
da vlády vyvinul nejakú špeciálnu aktivitu napríklad smerom k tomu, aby na Slovensku 
skutočne bola otvorená pobočka niektorej z čínskych bánk, prípadne ohľadom ďalších 
slovenských priorít, ktoré sa na summitoch pravidelne otvárajú, napríklad ohľadom 
vodnej elektrárne na Ipli.51

To súvisí aj s tým, aký malý mediálny záujem bol na Slovensku o návšteve. V prípade 
Slovenska sa informácie obmedzujú na informovanie o samotnom summite a stretnutí s 
čínskym premiérom a prezidentom. Pre porovnanie, české médiá o návšteve informov-
ali podstatne viac a podrobnejšie. Televízia ČT24 napríklad zorganizovala hodinový 
špeciál, ktorý podrobne mapoval návštevu a v štúdiu diskutoval s rôznymi odborníkmi 

48 Úrad vlády SR, 2015, Program 187. schôdze vlády Slovenskej republiky 25. november 2015. hthp://
www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/839 
49 TASR, 2015a, Bezpečnostná rada SR prerokuje opatrenia v oblasti boja proti terorizmu. http://www.
netky.sk/clanok/bezpecnostna-rada-sr-prerokuje-opatrenia-v-oblasti-boja-proti-terorizmu 
50 Úrad vlády SR, 2015, Opatrenia z vládneho balíčka pomáhajú mladým rodinám. http://www.vlada.
gov.sk/opatrenia-z-vladneho-balicka-pomahaju-mladym-rodinam/
51TASR, 2015b. L. Vazny: Slovensko má záujem o čínsku obchodnú alebo investičnú banku <http://
www.teraz.sk/ekonomika/vazny-slovensko-zaujem-cinska-banka/167774-clanok.html> (Accessed 
January 20, 2016).
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na rozličné témy v súvislosti s Čínou. Takmer tragicky vyznieva porovnanie slovenskej 
a českej obchodnej delegácie. Kým česká strana prišla dvoma lietadlami, podľa medial-
izovaných informácii bolo v slovenskej delegácii šesť podnikateľov.

Z pozitív summitu v Suzhou a celkovo návštevy podpredsedu vlády v Číne sa dajú 
spomenúť tri. Po prvé, Slovensko podpísalo spolu s ďalšími piatimi krajinami Memo-
randum o porozumení o čínskej stratégii Novej hodvábnej cesty. Po druhé, na Slovensku 
sa vraj chystajú investície do výskumných centier spoločnosti Huawei a ZTE, Mata-
dor zase chystá investíciu do investičného parku v Číne. Tieto investície sa však dajú 
označiť za menšie a rádovo maximálne v desiatkach miliónov eur. Po tretie, Slovensko 
je v záverečnom dokumente summitu v Suzhou spomenuté ako krajina, ktorá koordinu-
je spoluprácu v sektore inovácii. Táto pozícia môže do budúcnosti priniesť zaujímavé 
výsledky, zatiaľ sa však jedná o symbolické uznanie záujmu o budúcu spoluprácu. Semi-
nár v roku 2016 v tejto oblasti sa bude konať v Číne a následne bude rozhodujúce, či sa 
táto zatiaľ nosná aktivita v tejto oblasti vráti v roku 2017 na Slovensko, alebo nám túto 
oblasť zoberie niektorá z iných zúčastnených krajín CEE.

Zhodnotenie pôsobenia Slovenska v 16+1

Slovensko nepatrí v rámci platformy 16 krajín medzi najaktívnejšie štáty. To je 
pravdepodobne výsledkom toho, že platforma nám zatiaľ nepriniesla či neponúkla jasnú 
možnosť profitovať z nej, ale aj kvôli určitému pocitu, že táto spolupráca s Čínou ani do 
budúcnosti nepredstavuje jasné ekonomické úžitky, respektíve že naša prípadná aktivita 
na tento výsledok nebude mať zásadný vplyv. V každom prípade je dobré nepodliehať 
ani prehnane optimistickým vyhliadkam, no ani prehnane negatívnym. S ohľadom na to 
by Slovensko malo mať jasnú odpoveď na otázku, čo chce a čo dokáže vo vzťahu k Číne 
dosiahnuť a ako k tomu platforma 16+1 môže prispieť.

Doterajšie pôsobenie Slovenska v platforme 16+1 ale aj celkovo vo vzťahu k Číne 
možno charakterizovať ako vyčkávajúce. Slovensko ponúklo Číne oblasti, v ktorých 
má záujem spolupracovať a zároveň aj konkrétne projekty, ktoré sú pre nás zaujímavé. 
Ani v jednej z otázok, ktoré boli diskutované opakovane počas stretnutí s 
čínskym premiérom na summitoch však nedošlo k pozitívnemu výsledku. 
To je príkladom najmä projektu prečerpávacej elektrárne na Ipli, pobočky 
čínskej banky na Slovensku, leteckého spojenia medzi Bratislavou a Čínou, 
či založenia regionálneho turistického centra v Bratislave. Dá sa diskutovať, 
do akej miery tieto Slovenskom navrhované projekty vychádzajú z pocho-
penia medzinárodného kontextu a čínskych cieľov a možností v regióne. 
V situácii turistického centra či leteckej linky je napríklad Bratislava málo 
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pravdepodobným centrom strednej a východnej Európy, keď zaostáva v počte čínskych 
turistov, ale aj v business aktivite za všetkými okolitými štátmi. Tieto slovenské návrhy 
navyše smerujú skôr k tomu, aby určitú aktivitu vyvinula Čína – ako v 
prípade založenia pobočky, či výstavby vodnej elektrárne.

V tomto kontexte sa nedá hodnotiť pôsobenie Slovenska v platforme 16+1 
ako príliš pozitívne a je pravdepodobné, že takto je platforma vnímaná aj slovenskou 
vládou. Paradoxne, bol to práve premiér Fico, ktorý pri svojom nástupe do funkcie na 
úvodnom summite vo Varšave naznačoval vyššiu aktivitu smerom k Číne. Jeho neúčasť 
o štyri roky neskôr na summite v čínskom Suzhou a celkovo absencia nových tém a 
cieľov Slovenska tak podčiarkuje nedostatok substancie vo vzťahoch Slovenska a Číny. 
V tomto ohľade by bolo vhodné do budúcnosti skúsiť prísť s novými projektmi, ktoré by 
lepšie vystihli čínske ciele a naše možnosti a postavenie. Takýmto projektom by moh-
la byť oblasť inovácií, v ktorej sa v roku 2015 uskutočnil na Slovensku prvý seminár. 
Dostatočná politická podpora tomuto a iným projektom však neznamená len otvorenie 
témy na výročnom summite, ale komplexný rozvoj s rôznymi štátnymi a súkromnými 
agentúrami v Číne.

Budúcnosť Slovenska v rámci platformy 16+1

Čo sa týka budúceho prospechu Slovenska zo vzťahu s Čínou je vhodné zachovať si 
chladnú hlavu a nečakať, že Čína môže pôsobiť ako hlavný faktor ekonomického roz-
voja na Slovensku. Tejto chyby prehnaných očakávaní vo vzťahu k Číne sa často dopúšťa 
mnoho zúčastnených štátov na strane CEE, ale aj samotná Čína. Výsledkom sú potom 
obdobia rozčarovania z nesplnených očakávaní. Rovnako tak však netreba potenciál-
ny čínsky vplyv na našu ekonomiku podceňovať. Čína je rastúca veľmoc, ktorej eko-
nomika je už dnes najväčšou na svete podľa parity kúpnej sily a za niekoľko rokov sa 
pravdepodobne stane najväčšou aj podľa nominálnej hodnoty. Čína už dnes patrí medzi 
jedného z hlavných mimoeurópskych obchodných partnerov Slovenska a dá sa očakávať, 
že jej podiel na našom obchode ešte bude narastať. Podobne tak sa dá očakávať nárast 
čínskych investícií a turistov, čo rovnako ako v prípade obchodu môže pozitívne pôsobiť 
na ekonomickú situáciu na Slovensku.

Do určitej miery sa dá súhlasiť s tým, že Slovensko so svojimi materiálnymi možnosťami 
nemá dostatok kapacity na to, aby sa púšťalo do dlhodobých stratégií s nejasným výsled-
kom a rozvíjalo bohatú sieť vzťahov s Čínou na viacerých úrovniach. Pasivita, ktorá sa 
miestami v slovenskom prístupe k Číne dá sledovať, však nie je odpoveďou na tieto lim-
ity. Tou by mala byť konkrétna aktivita v jasne definovaných témach, ktoré sú pre nás 
vo vzťahu s Čínou zaujímavé. Naopak v oblastiach, ktoré pre nás až také zaujímavé nie 
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sú by, sme mali udržiavať menej výrazný profil, no byť reprezentovaní na relevantnej 
úrovni s cieľom udržiavať dobré vzťahy a neuraziť Čínu, ktorá si potrpí na diplomatickú 
formu.

Slovensko by nemalo znižovať svoje postavenie v rámci 16 krajín CEE. Kým je pravdou, 
že v porovnaní s krajinami V4 v mnohom zaostávame, spomedzi ostatných zúčastnených 
európskych krajín patríme stále medzi vedúce štáty podľa viacerých ukazovateľov. Liu 
Zuokui52 z Čínskej akadémie vied prezentuje čínske vnímanie 16 krajín CEE podľa 
ich atraktivity v oblasti investičných príležitostí z pohľadu Číny. Slovensko sa celkovo 
nachádza na peknom štvrtom mieste, síce posledné z V4, na druhej strane však pred-
behlo aj napríklad Rumunsko či Srbsko, ktoré majú s Čínou tradične veľmi rozvinuté 
vzťahy. Napriek tomu sa Slovensko čo sa týka prijatých čínskych investícii nachádza 
nižšie a neexistujú indície o tom, že by sa v najbližšom období pripravoval príchod 
významnejších čínskych investícií.

Krajiny CEE podľa ich investičnej atraktivity z pohľadu Číny (Liu Zuokui):

Oblasť investícií predstavuje jeden z hlavných potenciálnych úžitkov z budúcej spolu-
práce s Čínou. Konkrétna prezentácia investičných možností a aktivita o ich pritiahnu-
tie by mali byť jednou z hlavných náplní práce všetkých zúčastnených orgánov a pra-

52 Liu Zuokui, 2014, The Analysis of China’s Investment in V4 in: Current Trends and Perspectives in 
Development of China-V4 Trade and Investment, University of Economics in Bratislava, Faculty of 
International Relations.
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covníkov štátnej správy. V súčasnosti existujú indikátory, že táto investičná podpora nie 
je dostatočne koordinovaná medzi relevantnými ministerstvami a agentúrami. Čo sa 
týka konkrétnych oblastí s investičným potenciálom, Slovensko je v Číne vnímané poz-
itívne najmä vďaka automobilovému priemyslu a niekoľko čínskych stredne 
veľkých firiem už na Slovensku v tejto oblasti pôsobí. Je pravdepodobné, že 
aj ďalšie čínske investície na Slovensku budú smerovať do tejto oblasti. Do 
budúcnosti sa nedá vylúčiť ani možnosť, že niektorá z čínskych automo-
biliek by mala záujem o základňu v Európu. V takom prípade by Slovensko 
mohlo byť ideálnym miestom pre jej umiestnene. Slovenská diplomacia by 
mala zvážiť možnosť vyššej aktivity v oblasti prepájania účastníkov auto-
mobilového priemyslu a prezentovať Slovensko ako lídra v tomto sektore.

V obchode sa Slovensku darí o niečo lepšie než v oblasti investícií a Slovensko expor-
tuje do Číny porovnateľné objemy ako ostatné krajiny V4. Na druhej strane, ako už 
bolo spomenuté, tento štatistický úspech je hlavne dôsledkom exportov automobiliek 
a štátna politika voči Číne má na ňom pravdepodobne len malý podiel. V posledných 
niekoľkých rokoch navyše naše exporty do Číny stagnujú, alebo dokonca klesajú. V 
rámci podpory nových exportérov sa zase Slovensko zdá byť menej aktívne ako susedné 
štáty. Kým je pravdou, že presadenie sa na čínskom trhu je pre väčšinu malých a stredne 
veľkých podnikateľov zo Slovenska pravdepodobne nedosiahnuteľné, relevantné štátny 
orgány by mali pomôcť tým firmám, ktoré majú potenciál, či záujem sa o to pokúsiť. 
Stratégiou by pri tom malo byť zamerať sa na úzku oblasť trhu a dodávať na ňu kvalitný 
produkt v dostatočnej kvantite pre potreby čínskeho trhu. Slovenské potraviny by mohli 
mať potenciál presadiť sa, napríklad mlieko a mliečne výrobky, ale aj víno, alkohol čí 
iné potravinárske výrobky ako nátierky. Iný potenciálny sektor spolupráce môžu byť IT 
spoločnosti. V oboch prípadoch sa jedná o sektory, v ktorých v čínskych 
podmienkach nemusí byť jednoduché získať potrebné povolenia. Aktivi-
ta a podpora zo strany štátu preto môže byť zásadná a zároveň aj vysoko 
účinná, keďže v priebehu stretnutí na najvyššej úrovni majú slovenský 
politici možnosť efektívnej podpory nižšieho počtu konkrétnych firiem 
priamo na najvyšších politických úrovniach.

V oblasti turistického ruchu vo vzťahu k Číne zatiaľ Slovensko nemôže byť veľmi spo-
kojné, napriek tomu, že v roku 2015 dosiahlo podstatne lepší výsledok ako rok pred 
tým, kedy počet čínskych turistov na Slovensku medziročne poklesol. V roku 2015 sa 
ich počet zdvojnásobil a dosiahol počet 21 tisíc. Trend je samozrejme pozitívny, no je 
výsledkom hlavne veľmi nízkej počiatočnej úrovne. Celkový počet turistov na Slovensku 
v roku 2015 bol pritom 4,3 milióna, čo znamená že pomer Číňanov spomedzi turistick-
ých národností na Slovensku je zatiaľ veľmi nízky. Tak je to aj v porovnaní s okolitými 

Je pravdepodobné, že 
aj ďalšie čínske in-
vestície na Slovensku 
budú smerovať do 
oblasti automobilové-
ho priemyslu.
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krajinami, kde je Slovensko čo sa týka počtu turistov z Číny na poslednom mieste. Pre 
porovnanie, počet čínskych turistov v ČR presiahol v roku 2015 300 tisíc a v roku 2015 
sa očakáva ďalší nárast v spojitosti s novo otvorenou linkou Praha-Peking a ďalšími 
dvoma plánovanými leteckými spojeniam s Čínou.

Slovensko má jednoznačne potenciál na prilákanie vyššieho počtu čínskych turistov, 
najmä v nasledujúcich rokoch, keď mnohí z nich budú hľadať nové lokality a zážitky 
pre opakovaný pobyt v Európe. Tak ako v prípade exportu do Číny a v menšej miere 
aj v oblasti investícií, kľúčom k úspechu je špecializácia. V oblasti turizmu by sme sa 
mali zamerať na špecializované zájazdy, napríklad so záberom na prírodu 
(Číňania obľubujú vodu, zeleň a modrú oblohu), či spoznávanie menších 
historických miest (Banská Štiavnica, Bardejov). Slovensko je v Číne známe 
aj vďaka veľkému počtu hradov, ktoré sú pre Číňanov veľmi atraktívne. 
Okrem špecializovaných zájazdov je však veľmi podstatné spolupracovať 
s okolitými krajinami. Pri príprave turistických balíkov a stratégie je nut-
né uznať, že len málo Číňanov príde do Európy kvôli jednej, alebo dvom 
krajinám. Čínske cestovateľské itinerári sú naopak notoricky známe 
návštevou vysokého počtu štátov za relatívne krátku dobu. Prirodzení part-
neri pre Slovensko na spoluprácu sú samozrejme krajiny V4 a Rakúsko. Nutnosťou je 
v tomto prípade vytvoriť produkt, ktorý bude atraktívny a tento produkt potom v Číne 
prezentovať. Platforma a status zúčastnenej krajiny v rámci 16+1 ponúka priamo či ne-
priamo možnosti, ako tak robiť a kontakty s čínskymi predstaviteľmi vždy predstavujú 
možnosť ako zviditeľniť špecifickú oblasť nášho záujmu. V prípade turizmu môže byť 
zaujímavé pokúsiť sa o spoločný postup s V4 a prezentácia spoločného produktu, ktorý 
následne môže viesť k rozvoju tejto formy spolupráce, čo je v slovenskom záujme (viď 
nasledujúca časť).

Čínska iniciatíva platformy 16+1 predstavuje pre Slovensko stabilnú možnosť ako 
udržiavať relatívne vysokú úroveň kontaktov s Čínou. Slovensko by sa malo snažiť o 
dostatočnú aktivitu so zámerom dosahovať ciele najmä v oblasti ekonomiky a politiky. 
Platforma 16+1 vznikla ako čínska iniciatíva a vo veľkej miere jej dynamika rozvoja 
nasleduje smer, ktorý určuje Čína. Platforma však vytvára priestor pre stretávanie medzi 
Slovenskom a Čínou na rôznych úrovniach a sektoroch a zároveň dáva možnosť Sloven-
sku prichádzať s vlastnými aktivitami a tieto prezentovať ako súčasť spolupráce v rámci 
16+1, prípadne projektu Novej hodvábnej cesty. Úžitok platformy pre Slovensko je vo 
veľkej miere na predstaviteľoch Slovenska, toho čo do štruktúry spolupráce prinesú a či 
budú schopní získať podporu na strane Číny.

Ekonomika predstavuje jednoznačne prioritu pre Slovensko vo vzťahoch s Čínou. 

Tak ako v prípade 
exportu do Číny a 
v menšej miere aj 
v oblasti investícií, 
kľúčom k úspechu 
v otázke turizmu je 
špecializácia.
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Hlavnými ekonomickými cieľmi by malo byť prilákanie kvalitných čínskych greenfield 
investícii, podpora slovenských firiem exportujúcich a investujúcich v Číne a podpora 
turistického ruchu. Platforma 16+1 nám dáva možnosť pracovať na týchto otázkach a 
snažiť sa vytvárať kontakty medzi podnikateľmi, respektíve zaujať potenciálnych inves-
torov a obchodných partnerov. 

Pre Slovensko je z pragmatického hľadiska nutnosťou mať s Čínou funkčné diplomatické 
vzťahy. Kvalitné vzťahy s rastúcou svetovou veľmocou sú navyše pre Slovensko výhodné 
aj pre ďalšie zahraničnopolitické procesy, vrátane tých v EÚ. Cieľom Slovenska by však 
nemalo byť snažiť sa za každú cenu dosahovať nadštandardne pozitívne vzťahy s Čínou. 

Platformu 16+1, ktorá momentálne predstavuje jeden z hlavných komunikačných 
kanálov s Čínou, je vhodné vnímať ako dodatočný formát stretávania sa predstaviteľov 
Slovenska a Číny. Pre Slovensko je takýto vývoj prospešný a malo by ho využívať v plnej 
miere a smerovať podľa vlastného záujmu, nie nechať plynúť a vyčkávať s čím príde Čína.
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Ďalšie kanály v rámci vzťahov Slovenska a Číny

V4+Čína

Krajiny V4 predstavujú z ekonomického, politického ale aj populačného charakteru lí-
drov spomedzi 16 krajín. Čína si je vedomá relatívnej dôležitosti V4 a týmto krajinám 
venuje špeciálnu pozornosť. V rokoch 2014 a 2015 sa napríklad uskutočnili výskumné 
projekty, akademické konferencie, či prvé kontakty na úrovni riaditeľov ministerstiev 
zahraničných vecí v zložení V4+Čína. Na druhej strane však Čína nejaví známky toho, 
že by chcela nahradiť platformu 16+1 inými formami spolupráce. Podobne tak sa dá 
pochybovať o tom, že by Čína prehlbovala spoluprácu či inak preferovala krajiny V4 
oproti ostatným 16 krajinám, pravdepodobne s ohľadom na obavy, že ostatné európske 
krajiny by požadovali podobné zaobchádzanie. 

Okrem toho Čína vložila do už rozbehnutého projektu spolupráce 16+1 určitý poli-
tický kapitál a dá sa očakávať, že čínska vláda urobí všetko preto, aby svoje diplomatické 
snahy premenila na úspech, alebo tak aspoň prezentovala. Opustenie, či výrazná zmena 
spolupráce by sa z tohto pohľadu dali len veľmi ťažko predložiť ako úspech a aj posled-
ný vývoj skôr naznačuje prehlbovanie spolupráce v rámci 16+1 ako jej opúšťanie. Na 
druhej strane sa dá očakávať, že Čína nebude jednoznačne odmietať kontakty s V4 a 
bude sa snažiť prípadný záujem zo strany krajín V4 reflektovať. Okrem iného k tomu 
môžu prispieť aj fakt, že V4 rozvíja dialóg v tomto formáte s Japonskom, Južnou Kóreou 
a Indiou. Čína pravdepodobne nebude chcieť zostať pozadu aspoň symbolicky, ak už 
nebude mať záujem pretaviť túto formu spolupráce do efektívnej roviny.

Potenciál rozvoja formátu V4+Čína zostáva na strane V4. V prípade, že štáty V4 budú 
konzistentne rozvíjať kontakty s Čínou, táto platforma má šancu na určitý úspech a exis-
tenciu, aj keď pravdepodobne nie na takej formálnej úrovni ako 16+1. Na druhej strane 
sa však zdá, že ostatné krajiny V4 majú záujem vytvárať si vo vzťahu s Čínou hlavne 
vlastnú značku. 

Maďarsko má pocit, že v rámci V4 ale aj 16 krajín CEE má s Čínou špeciálny vzťah 
aj vďaka svojej dlhodobej orientácii v zahraničnej politike. Okrem toho má Maďarsko 
najpočetnejšiu čínsku menšinu, ktorá môže mať význam pri prilákaní čínskych investícií 
a vytváraní obchodných príležitostí. Najmä Budapešť je veľmi atraktívne a známe turi-
stické centrum pre Číňanov. Poľsko je zase prvá krajina z V4, ktoré s Čínou podpísalo 
strategické partnerstvo a Čína ho vníma ako lídra nášho regiónu. Poliaci majú pod-
statne väčšie ambície vo vzťahu k Číne aj v zahraničnej politike vo všeobecnosti. Aj 
to ich pravdepodobne viedlo k vstupu do Ázijskej infraštruktúrnej a investičnej banky 
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(AIIB), ako jediná krajina spomedzi 16 štátov CEE. Česká republika zase od roku 2012 
zažíva zlaté obdobie vzťahov s Čínou a v marci 2016 hostila čínskeho prezidenta na jeho 
jedinej zastávke v Európe, počas ktorej dve strany podpísali i zmluvu o strategickom 
partnerstve.

Všetky tri zvyšné štáty V4 majú vo vzťahu k Číne podstatne väčšie ambície a vyvíjajú 
vyššiu aktivitu ako my. Všetky tri krajiny okrem toho v prvom rade prezentujú samé 
seba a až sekundárne majú záujem o prezentáciu V4, prípadne iného konceptu. Prvou 
prekážkou k rozširovaniu kontaktov s Čínou v rámci V4 je tak absencia spoločného 
záujmu na strane V4 a až potom je to nízka chota Číny.

Slovensko je krajinou, ktorá môže zo spoločného postupu V4 v Číne vyťažiť najviac a je 
tak pre ňu výhodné rozvíjať V4 aktivity vo vzťahu s Čínou, či už v rámci 16+1 a mimo. 
Existuje určitá šanca, že v malých krokoch bude V4 schopná viac a viac sa vo vzťahu 
k Číne presadzovať. Slovenská politika by sa preto mala sústrediť na rozvoj iniciatívy 
v oblasti s ktorou budú súhlasiť ostatné štáty V4, s potenciálom zotrvačného fungova-
nia a ideálne s možnosťou nabaľovania ďalších oblastí spolupráce. Týmto spôsobom by 
sa mohla spolupráca vo formáte V4+Čína postupne rozvíjať. Existuje však veľmi malá 
pravdepodobnosť, že by formát V4+1 nahradil v blízkej budúcnosti formát 16+1 ako 
jeden z hlavných kanálov pre kontakt s Čínou.

Bilaterálne kontakty

Diplomatické vzťahy Slovenska a Číny boli nastolené hneď v roku 1993 po vzniku sa-
mostatnosti, no nadväzujú na predchádzajúcu históriu z obdobia Československa, ktoré 
ako jedno z prvých krajín na svete uznalo čínsky komunistický režim ešte v roku 1949, 
hneď po jeho vyhlásení. Čína je dodnes za túto diplomatickú podporu vďačná.

Slovensko nemá predpoklady na to, aby súťažilo v celkovej kvalite vzťahov s Čínou s 
partnermi z V4 a aj v rámci 16 krajín patrí medzi menej aktívne štáty. Nie je nutné, 
aby sme sa snažili o dramatické zvyšovanie aktivity, dôležité je konzistentne a jasne sa 
zamerať na niekoľko konkrétnych oblastí a v nich sa snažiť dosahovať pozitívne výsled-
ky. Platformu 16+1 a prípadné kontakty na úrovni V4+1 je zároveň vhodné vnímať ako 
dodatočné kanály komunikácie najmä bilaterálnej agendy. Z tohto ohľadu preto neex-
istuje diametrálny rozdiel medzi bilaterálnymi vzťahmi a týmito dvoma nadstavbami. 
Naopak, ako bude spomenuté nižšie, tento rozdiel existuje v prípade vzťahov EÚ-Čína.

Spolu s ostatnými V4 krajinami patrí Slovensko medzi najdôležitejších exportérov do 
Číny v rámci 16+1 s objemom exportu do Číny na približne rovnakej úrovni ako os-
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tatné V4 krajiny a podstatne vyššej ako zvyšok 16 krajín. Slovensko má rovnako jeden 
z najmenších obchodných deficitov v rámci 16+1. Tieto úspechy sú však prakticky 
výlučne výsledkom exportu nadnárodných spoločností a automobilovej výroby. V po-
sledných rokoch navyše naše exporty do Číny poklesli, kým importy z Číny stále rastú. 
Naša výhoda a štatisticky úspech sa teda postupne vytrácajú.

Slovensko je v rámci V4 krajina s najmenej rozvinutými vzťahmi s Čínou a pri pohľade 
na ambície a úroveň kontaktov ostatných krajín V4 je len malá pravdepodobnosť, že 
sa táto situácia zmení. Aj celkovo v rámci 16 krajín patrí Slovensko medzi krajiny s 
menej rozvinutými vzťahmi s Čínou. Táto situácia nie je nutne negatívna, je však o to 
dôležitejšie, aby sme svoje záujmy efektívne komunikovali a adresovali na menšom 
počte stretnutí, ktoré budú pre nás najzaujímavejšie.

Slovensko si musí ujasniť priority a ciele vo vzťahu s Čínou. Tieto priority a ciele by mali 
vychádzať z vnútropolitického, byrokratického a ideálne aj spoločenského konsenzu aby 
bola zabezpečená ich stabilita v dlhšom období. V rámci naplňovania cieľov a komu-
nikácie s Čínou by mal byť kladený dôraz na efektívnu medzirezortnú koordináciu. Táto 
publikácia navrhuje v závere a na relevantných miestach textu niekoľko všeobecných 
princípov, ale aj konkrétnych oblastí, na ktoré by sme sa mali zamerať. Jedná sa však o 
jednu z prvých podobných publikácií na túto tému, preto bude pravdepodobne nutné 
rozvíjať dialóg ďalej pred tým, ako bude prijatá ucelená stratégia vzťahov s Čínou.

EÚ-Čína

Inštitúcie Európskej únie udržiavajú samostatné diplomatické vzťahy s Čínou od roku 
1975. V súčasnosti sa vzťahy rozvíjajú na báze obchodnej dohody spolupráce z roku 
1985 a EÚ-Čína strategickej agendy 2020. Od roku 2003 sa vzťahy EÚ s Čínou obo-
jstranne označujú ako strategické partnerstvo. Čína je tak jedným z desiatich strategick-
ých partnerov EÚ.53

V rámci týchto inštrumentov rozvíja EÚ s Čínou pomerne aktívnu sieť kontaktov. Každý 
rok sa koná summit lídrov EÚ a Číny, ktorý je postavený na troch základných pili-
eroch vzťahov – strategickom, ekonomickom a obchodnom, a people-to-people. EÚ s 
Čínou okrem toho rozvíja vyše 60 sektorových dialógov na rozličné otázky vzájomných 
vzťahov. V rámci týchto dialógov sa diskutuje aj o ľudských právach.54

53 EP Think Tank, 2012, EU Strategic Partnerships With Third Countries. http://epthinktank.
eu/2012/10/02/eu-strategic-partnerships-with-third-countries/
54 EEAS, 2016, China. http://eeas.europa.eu/china/index_en.htm 



Institute of Asian Studies/CENAA

48

EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny, pre EÚ je Čína druhým najvýznamnejším 
obchodným partnerom po USA. EÚ je zároveň významným zdrojom investícií pre 
Čínu. Najmä v posledných rokoch dôležitosť EÚ pre čínsky ekonomický rozvoj rastie, 
s tým ako sa Čína snaží o získavanie rozvinutých technológií, z ktorých najväčšia časť 
pochádza práve z EÚ.

Kým pre vzťahy Slovenska s Čínou je charakteristická významná asymetria, vzťahy s 
Čínou na úrovni EÚ sú naopak v princípe vyrovnané. Ich špecifickosťou je, že z pohľadu 
Slovenska sú vzťahy EÚ-Čína multilaterálne, kým ostatné tri diskutované kanály (bilat-
erálne vzťahy, V4+Čína a 16+1) sú charakterizované silnou bilaterálnou agendou, res-
pektíve ponúkajú nadstavbu nad klasické bilaterálne kontakty, ale stále s cieľom riešenia 
najmä slovensko-čínskych bilaterálnych tém. Slovensko je v rámci zahraničnej politiky 
EÚ len jednou z 28 členských krajín a s ohľadom na našu politickú a ekonomickú silu je 
vplyv Slovenska na postoje EÚ malý. Na druhej strane však práve táto úroveň vzťahov 
má potenciál ovplyvňovať mnohé z hlavných otázok našich vzťahov. V oblasti obchodu 
má napríklad EÚ právomoci vyjednávať a uzatvárať obchodné dohody. Slovensko nemá 
momentálne vlastné nástroje, ktorými by mohlo významnejšie ovplyvňovať obchod-
né prostredie. Podobne tak v oblasti investícií, ktorá je od uzavretia Lisabonskej zm-
luvy taktiež v právomoci EÚ. V súčasnosti prebiehajú rokovania s Čínou o bilaterálnej 
investičnej zmluve na úrovni EÚ, ktorá by nahradila a zjednotila jednotlivé bilaterálne 
zmluvy medzi Čínou a jednotlivými členskými štátmi, vrátane Slovenska. Výsledok toh-
to procesu, podobne tak ako ďalšie otázky vo vzťahoch EÚ-Čína, vytvárajú základné 
mantinely, v rámci ktorých sa potom pohybujú rokovania s Čínou v rámci ostatných 
kanálov. 

Cieľom tejto publikácie primárne nebolo skúmať vzťahy EÚ s Čínou a pozíciu Sloven-
ska v rámci týchto vzťahov. Základné skutočnosti tohto kanálu kontaktu s Čínou boli 
uvedené pre dosiahnutie uceleného obrazu o zahranično-politickom kontakte medzi 
Slovenskom a Čínou. 

V druhej polovici roku 2016 bude Slovensko predsedníckou krajinou v Rade EÚ a medzi 
jednu z oblastí, ktorou sa budeme zaoberať, budú práve vzťahy s Čínou. Je dôležité, aby 
Slovensko k vzťahom EÚ-Čína pristupovalo zodpovedne a okrem vlastných priorít sa 
snažilo dosiahnutie takých dohôd, ktoré budú výhodné pre EÚ ako celok. V našom 
záujme je, aby EÚ fungovala ako efektívny zahraničnopolitický aktér, najmä vo vzťahu 
k štátom ako je Čína, s ktorými Slovensko nedokáže rozvíjať efektívne vzťahy na vy-
rovnanom princípe.
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Otázka ľudských práv vo vzťahu k Číne

Ľudské práva patria medzi otázky, ktoré sú vo vzťahu s Čínou často diskutované. Čína 
patrí medzi autoritatívne štáty a podľa západných štandardov porušuje najmä politické 
slobody a práva. Medzi často preberané oblasti v súvislosti s Čínou patria napríklad poti-
eranie politického disentu, obmedzovanie slobody vyjadrovania vo verejnom priestore, 
problematické vzťahy s etnickými a inými menšinami, nízka úroveň vymáhateľnosti 
práva, alebo diskriminačné praktiky pre pracujúcich v mestách. Do nedáv-
na patrilo medzi najčastejšie diskutované ľudskoprávne problémy aj tzv. 
pracovné tábory, ktoré však boli oficiálne zrušené v roku 2014.

Z niektorých zjednodušených diskusií o Číne sa môže zdať, že v rámci 
vzťahov s Čínou si je nutné vybrať medzi podporou ľudských práv a eko-
nomickým prospechom. Táto dualita je však neplatná. V prvom rade je nutné 
povedať, že vzťah medzi podporou ľudských práv vo všeobecnosti nemá jasne negatívny 
vzťah na obchodnú alebo diplomatickú výmenu. Intuitívne sa zvykne predpokladať, že 
nízke politické vzťahy, či dokonca diplomatická izolácia, sa musia prejaviť na poklese 
ekonomických vzťahov. Viaceré odborné štúdie však ukazujú, že napriek všeobecnej 
predstave Čína nezvykne ekonomicky „trestať“ štáty, ktoré ju kritizujú. Toto platilo 
napríklad v prípade Nórska, keď ani napriek prerušeniu diplomatických kontaktov s 
Čínou po tom, čo Nobelovu cenu za mier získal čínsky disident Liu Xiaobo nedošlo k 
poklesu ekonomickej výmeny medzi krajinami. Podobne v prípade ČR, ktoré do roku 
2012 patrila medzi najhlasnejších kritikov Číny, nebol zistený negatívny vzťah na eko-
nomickú výmenu. Na druhej strane je potom pre dosiahnutie ekonomického prospechu 
so spolupráce s Čínou potrebné urobiť podstatne viac než len zdržať sa kritiky Číny.

V konečnom dôsledku je preto možné, a po každej stránke žiadané, udržať si vlastné 
morálne zásady a upozorňovať na ne počas kontaktov s Čínou. Je však tak isto dôležité 
smerovať ľudskoprávnu kritiku vhodným spôsobom, pri vhodnej príležitosti a s vhod-
ným zameraním. Pri podpore ľudských práv je potom tiež nutné zobrať do úvahy aj 
hľadisko potenciálneho úspechu, prípadne dokonca možných kontraproduktívnych 
účinkov, ktoré sa nedajú vylúčiť.

Slovensko nepatrí medzi krajiny, ktoré by voči Číne v minulosti vystupovali významne 
kriticky a to vo veľkej miere platí pre vlády naprieč politickým spektrom. V spoločnosti 
a aj v politických kruhoch napriek tomu existujú kritické hlasy čo sa týka ľudských práv 
v Číne. Tieto by mali byť zobraté do úvahy na základe otvorenej diskusie a malo by byť 
rozhodnuté, aké má byť ich postavenie vo vzťahu k Číne, aby reprezentovalo morálnu 
integritu Slovenska.

Neexistuje jasná du-
alita medzi podporou 
ľudských práv a sledo-
vaním ekonomického 
prospechu .
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Záver

Predkladaná publikácia si dala za cieľ analyzovať z pohľadu Slovenska platformu spolu-
práce medzi 16 krajinami strednej a východnej Európy (CEE) a Čínou a navrhnúť vhod-
ný postup pre Slovensko v rámci tejto platformy. V úvode boli predstavené vzťahy Slov-
enska s Čínou najmä z politického a ekonomického hľadiska. Slovensko patrí v rámci EÚ 
medzi krajiny, ktoré nevystupujú výrazne kriticky voči Číne a aj napriek určitým rozdie-
lom medzi pravicovými a ľavicovými vládami platí, že sme skôr opatrnejší, a to v oboch 
smeroch. Z ekonomického hľadiska má Slovensko určitý potenciál, ktorý však zatiaľ 
zostáva vo veľkej miere nenaplnený, s určitou výnimkou obchodu, kde sme v rokoch 
2008-2011 zaznamenali veľmi úspešný rast exportu, ktorý však následne nepokračoval. 
Nutné je aj podotknúť, že tento rast bol takmer výlučne výsledkom automobilového 
priemyslu.

Platforma 16+1 bola prezentovaná ako čínsky projekt rozvoja vzťahov so skupinou 
štátov, čo Čína pravdepodobne vníma ako vhodný prostriedok pre efektívne udržiavanie 
stabilných vzťahov s väčším počtom štátov naraz. Bolo argumentované, že čínske ciele 
sú politického a ekonomického charakteru, pričom tieto dve oblasti sú na sebe závislé. 
Výsledky platformy sú pozitívne z pohľadu rozvoja politických, kultúrnych, sociálnych 
či iných kontaktov, avšak po ekonomickej stránke zatiaľ zaostávajú za očakávaniami, 
ako Číny, tak aj krajín CEE.

Slovensko v rámci platformy 16+1 zatiaľ nebolo príliš aktívne a skôr vyčkávalo na čínsku 
iniciatívu. Navrhli sme síce Číne niekoľko konkrétnych projektov, alebo oblastí spolu-
práce, tieto však tak isto väčšinou predpokladajú skôr čínsku aktivitu. Okrem toho je 
otázne, či tieto projekty boli zvolené vhodne a či sme urobili všetko pre to, aby sme ich 
premenili v úspech.

Do budúcnosti možno odporučiť, aby sa Slovensko vo všeobecnosti vo vzťahu s Čínou 
snažilo o koherentný, aktívny a konkrétny prístup. Slovensko by malo v svo-
jom snažení smerovať k dosahovaniu ekonomických cieľov, najmä na pri-
lákanie kvalitných čínskych investícii, podpory slovenských podnikateľov 
exportujúcich a/alebo investujúcich v Číne, a prilákanie čínskych turistov 
na Slovensko. Politická úroveň má byť natoľko rozvinutá, aby v prípade 
potreby mohla poskytnúť podnikateľom podporu.

Slovensko má potenciál prezentovať sa ako krajina vhodná pre investície v oblasti výro-
by ale aj výskumu automobilov, výskumných a servisných stredísk, či iných výrobných 
závodov. Dá sa predpokladať, že čínske firmy budú v Európe postupom času investovať 

Slovensko by sa 
malo snažiť o ko-
herentný, aktívny a 
konkrétny prístup.
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do podobných oblastí a Slovensko je v dobrej pozícii, aby získalo tieto úžitky.

Napriek tomu, že Slovensko nedisponuje veľkým počtom firiem schopných preraziť na 
čínskom trhu, niektoré z nich majú tento potenciál, napríklad IT spoločnosti, výroba 
špecifických technologických produktov, kvalitných potravín apod. Štát má možnosti 
týmto kvalitným firmám poskytnúť podporu, hlavne symbolickou formou prezentova-
nia na oficiálnych stretnutiach.

Slovensko nepatrí medzi popredné turistické destinácie pre Čínu v Európe a ani v rám-
ci 16 krajín a nedá sa realisticky očakávať, že sa ňou stane. Na druhej strane existuje 
určitý potenciál rastu. Poloha Slovenska umožňuje napojenie na „balíkové zájazdy“ na-
jmä spoločne s ostatnými krajinami V4 a Rakúskom. Dá sa pritom predpokladať, že 
počty čínskych turistov budú ďalej rásť a Číňania sa budú zaujímať o „nové“ destinácie, 
vrátane Slovenska.

Funkčná úroveň politických vzťahov s Čínou je predpokladom pre podporu ekonomick-
ých záujmov Slovenska vo všetkých disponibilných komunikačných kanáloch s Čínou. 
Zároveň nie je nutné aby sa Slovensko snažilo o nadštandardné vzťahy, nakoľko neex-
istujú žiadne pozitíva, ktoré by z toho mohli plynúť, naopak, takáto situácia by mohla 
mať negatívne dopady pre celkovú zahraničnú politiku Slovenska, napríklad vo vzťahu 
k EÚ, či USA.

Slovensko musí pristupovať v kontakte s Čínou v každom z diplomatických 
komunikačných kanálov (EÚ-Čína, 16+1, V4+1, bilaterálne kontakty) koherentne a 
s jasnými cieľmi. Takýmto spôsobom sa zabezpečí jednoznačná komunikácia našich 
zámerov a zvýši sa šanca ich dosiahnutia. Slovensko musí pristupovať k Číne aktívne, 
nesmie čakať na ponuky druhej strany. Asymetrický charakter vzťahu s Čínou by sme 
sa mali snažiť využiť ako našu výhodu – Čína je pre nás dôležitejšia ako my pre Čínu, 
teoreticky sa preto môžeme lepšie sústrediť na manažovanie vzťahov.
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