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Poznámka k prepisu čínskych slov
V tejto publikácii, tak ako i v ostatných publikáciách IAS, používame pri prepise
čínskych slov do latinky formu pinyin. Jedná sa o štandardnú medzinárodnú
formu prepisu a zároveň oficiálnu formu využívanú v pevninskej Číne. Používanie
pinyinu výrazne uľahčuje prácu čitateľovi v prípade, že si chce k dotyčnému
pojmu vyhľadať dodatočné informácie. V slovenskom a českom prostredí sa
často používa špeciálny domáci prepis, ktorý sa snaží o prepis formou
navádzajúcu domáce publikum na správnu výslovnosť. Z vyššie uvedených
dôvodov sme sa však rozhodli preferovať medzinárodný predpis.
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Zhrnutie
Iniciatíva Novej hodvábnej cesty
 Napriek svojmu zavadzajúcemu názvu, iniciatíva Novej hodvábnej cesty
(BRI, z anglického termínu „Belt and Road Initiative“ – viď vysvetlenie na
str. 7) nie je o vybudovaní jasne definovanej cesty alebo námornej
trasy. Nejedná sa ani o jednoduchý plán budovania infraštruktúry, aj keď tá
je dôležitým faktorom a pravdepodobne najčastejšie spomínaným prvkom.
 Kľúčovým termínom v rámci BRI je konektivita. BRI ma za cieľ prepojenie
dvoch koncov euroázijského kontinentu (teda Čínu so západnou
Európou a priestorom medzi nimi). Celkovo sa BRI snaží o konektivitu
obchodu,

infraštruktúry,

finančnej

integrácie,

koordinácie

politík

a

medziľudských vzťahov.
 Iniciatíva vychádza z čínskeho vnútropolitického kontextu a logicky sa
snaží adresovať najmä čínske ciele – rozvoj relatívne zaostalých
vnútrozemských regiónov, export priemyselnej nadprodukcie, pokračovanie
tzv. „going-out” stratégie čínskych firiem a transferu technológii, či
internacionalizácie

čínskej

meny

RMB.

BRI

má

tak

napomôcť

transformácii Číny na inovačnú a spotrebnú ekonomiku. Z politického
hľadiska je cieľom posilniť postavenie Číny vo svete a zároveň podporiť
imidž úspešnej vládnej politiky pred vlastným obyvateľstvom, a tým
podporiť jej legitimitu.
 Nejednoznačnosť iniciatívy môže byť zámerná, keďže poskytuje veľkú
možnosť flexibility. Čína tak môže svoje ciele v rámci iniciatívy neustále
reinterpretovať vzhľadom na odozvu partnerov a jej meniace sa priority.
Absencia konkrétnej formy tiež umožní Číne ustúpiť od vízií, ktoré sa ukážu
ako nerealizovateľné, bez toho, aby to bolo vnímané ako neúspech.
 Viaceré projekty časovo predchádzajú oznámeniu iniciatívy a nálepku BRI
dostali až neskôr. S určitým nadnesením sa dá tvrdiť, že BRI neprináša
nič substantívne nové, snaží sa však pokračovať v ďaleko väčšej
miere v tom, čo už prebiehalo pred tým. Neexistuje jasná kritérium pre to,
čo je BRI projekt, prakticky akákoľvek spolupráca s Čínou sa dá označiť za
súčasť iniciatívy.
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 Iniciatíva pokrýva (respektíve sa na nej zúčastňuje) viac ako 60 krajín
z Ázie, Európy, Afriky, Oceánie atď. Byť súčasťou BRI je viac menej
neformálnym konštatovaním a politickým vyhlásením – neexistuje žiadne
jasné vymedzenie, ktoré krajiny iniciatíva pokrýva, a ktoré sa rozhodli na
nej zúčastniť. V poslednej dobe sa k iniciatíve pripájajú dokonca aj krajiny
Latinskej Ameriky.
 Neexistuje jasný časový horizont iniciatívy, výsledky je v niektorých
prípadoch možné čakať až o niekoľko desiatok rokov. Jedná sa o signál
naznačujúci vôľu Číny hrať dlhodobú rolu vo formovaní obchodných,
investičných a politických vzťahov v rámci Eurázie, ale aj v globálnom
meradle.
 Iniciatíva je veľmi tesne spätá s osobou čínskeho prezidenta Xi
Jinpinga, a preto dá sa predpokladať, že bude minimálne v horizonte 1020 rokov predstavovať kľúčový faktor v čínskej zahraničnej politike.
 Aj keď je BRI primárne o ekonomike, je evidentné, že bude mať (alebo
dokonca už má) relevantné geopolitické a iné mimo-ekonomické
dôsledky. V princípe BRI povedie k rastu čínskej prítomnosti v
zapojených krajinách. V medzinárodnom priestore BRI povedie k rastu
čínskeho vplyvu.
 BRI venuje veľkú pozornosť aj EÚ, ktorá citlivo vníma otázku
udržateľnosti

iniciatívy,

možnosť

zapojenia

európskych

firiem

a geopolitické dopady na jednotu EÚ a vzťahy s krajinami v európskom
susedstve.
 Iniciatívu samú o sebe nie je vhodné vnímať ako nebezpečnú a
namierenú proti Slovensku alebo EÚ, no je potrebné snažiť sa o
minimalizovanie potenciálne negatívnych dopadov.
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Vzťahy Slovensko – Čína
 Slovensko ani zďaleka nepatrí medzi čínske zahraničnopolitické
priority a je rozhodne pre Čínu najmenej dôležité nie len spomedzi V4, ale
aj celkovo spomedzi všetkých našich susedov. Slovensko, na druhú
stranu, patrí medzi štáty s najviac pasívnou politikou voči Číne v
regióne.
 Slovensko má s Čínou významne negatívnu obchodnú bilanciu, ktorá sa
posledné roky zhoršovala s tým, ako stagnoval alebo dokonca klesal
slovenský export do Číny. Drvivú väčšinu slovenského exportu do Číny
predstavujú automobily, len minimálne percento tvorí export malých a
stredných podnikateľov. Dramatický nárast exportu v tomto segmente nie je
pravdepodobný.
 Slovensko má spomedzi susedných štátov najmenej čínskych
investícii a tento fakt platí aj napriek tomu, že v poslednej dobe sa
diskutovalo o niekoľkých možnostiach, ako by sa situácia mohla výrazne
zmeniť.
 Situácia okolo čínskych investícii na Slovensku (ale aj celkovo v strednej a
východnej Európe) sa už takmer desať rokov (od svetovej krízy) pohybuje
v medziach budúcich očakávaní, reálne výsledky sú však obmedzené.
Problémy

čínskej

spoločnosti

CEFC

v ČR

navyše

dokazujú

problematické aspekty čínskych investícií.
 Aj keď je na Čínu a Rusko často nahliadané ako na podobné geopolitické
hrozby pre EÚ a Slovensko, je nutné ich vnímať diferencovane. Čína má,
na rozdiel od Ruska, vo všeobecnosti záujem na stabilite EÚ a nie je
v jej strategickom záujme, aby prišlo k zosilneniu odstredivých tendencií, či
dokonca rozpadu EÚ.
 Na Slovensku v posledných rokoch narastá mediálny záujem o Čínu
a BRI. Medzi rokmi 2013 a 2018 sa počet mediálnych zmienok o BRI zvýšil
viac ako 9-násobne. Prevažuje pozitívne pokrytie témy BRI, ktorá je
vnímaná najmä z ekonomického uhla pohľadu. Tým sa pokrytie BRI
odlišuje od celkového mediálneho pokrytia Číny, ktoré je prevažne
negatívne.
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Slovensko a Nová hodvábna cesta
 Slovensko je jedným z mnohých štátov, ktoré sú nejakým spôsobom
zapojené do iniciatívy BRI. Vnímať Slovensko ako privilegovaného aktéra
v jej rámci je nesprávne. Slovensko nie je kľúčovým článkom, naopak,
čo sa týka dôležitosti, pravdepodobne zaostáva za všetkými piatimi
svojimi susedmi a mnohými ďalšími zúčastnenými štátmi.
 Čína vo všeobecnosti a BRI konkrétne ponúkajú určité pozitíva pre
Slovensko, či už ekonomického, spoločenského, alebo politického
charakteru. Preto, aby sa Slovensku podarilo z tejto iniciatívy
profitovať a minimalizovať potenciálne negatíva, musí vyvinúť určitú
špecifickú aktivitu.
 Zdržanie sa kritiky Číny a pasívne vyčkávanie nie je dostatočné na to,
aby Slovensko profitovalo z BRI. Dokonca ani štáty, ktoré v posledných
rokoch

zastávali

výrazne

pozitívny

prístup

k Číne,

nezaznamenali

relevantný nárast ekonomickej spolupráce (napr. Maďarsko). Naopak,
neexistuje jednoznačný dôkaz, že kritika Číny vedie k zníženiu
ekonomickej spolupráce s Čínou.
 Slovensko sa politicky prihlásilo k iniciatíve BRI podpisom Memoranda o
porozumení v roku 2015 a od roku 2012 rozvíja vzťahy s Čínou okrem
iného aj vďaka platforme združujúcej 16 štátov strednej a východnej
Európy a Čínu, tzv. 16+1. Celkovo sa však Slovensko radí medzi
pasívnejšie štáty aj vo veci BRI. Na rozdiel od napríklad Českej republiky,
Slovensko s Čínou neprijalo akčný plán pre realizáciu BRI, ktorý je
v memorande spomínaný ako ďalší krok spolupráce.
 Zaujímavou slovenskou iniciatívou je vládna

“Koncepcia

rozvoja

hospodárskych vzťahov s Čínou” a “Akčný plán” k tejto koncepcii.
Tieto dokumenty sa snažia poskytnúť základ pre komplexnú stratégiu
rozvoja vzťahov s Čínou a v porovnaní s okolitými štátmi sú pomerne
unikátnym úkazom. Problémom však je absencia konsenzu medzi
ministerstvami, ktorá vyplýva z otáznych bodov týchto dokumentov, ale aj
rozdielnych pohľadov na rozvoj vzťahov s Čínou. Akčný plán, ktorý by
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znamenal výrazné posilnenie slovenskej diplomacie voči Číne, tak dodnes
nebol vládou schválený.
 Viaceré ekonomické projekty spolupráce s Čínou z minulosti, či už
priamo spomínané v súvislosti s BRI alebo nie, zatiaľ neboli úspešne
realizované. Týka sa to napríklad zavedenia priamej leteckej trasy, vstupu
čínskeho investora do bratislavského letiska, výstavby slovenských diaľnic
čínskou firmou pomocou PPP či vodnej elektrárne na rieke Ipeľ, stavby
širokorozchodnej železnice cez územie Slovenska, či vstupu čínskeho
investora do U.S. Steelu a do televízie Markíza. Tieto neúspešné projekty
navádzajú na triezve posudzovanie potenciálu čínskych investícii v
budúcnosti.
 Kľúčovou aktivitou Slovenska na poli BRI je snaha získať významný
podiel na tranzitnej železničnej nákladnej preprave medzi Čínou a
Európou, s využitím prekladacích kapacít na východnom Slovensku. Tento
projekt sa zdá byť v princípe reálny a môže pre Slovensko znamenať určité
benefity spojené najmä s poplatkami za využitie našej infraštruktúry. Nedá
sa však predpokladať, že by spolupráca v tejto oblasti, vrátane možnosti
vytvorenia priamych liniek s destináciou na Slovensku, mala nejaký
zásadný dopad na podporu slovenských exportov do Číny, a teda
vyrovnanie nepriaznivej obchodnej bilancie.
 Výhodou železničného spojenia Čína – Slovensko je, že bude primárne
využívať existujúcu infraštruktúru a pre Slovensko tým môže priniesť
okamžité zisky v podobe poplatkov za jej využívanie. Potenciál
využitia tejto trasy vyplýva z faktu, že trasa, ktorá vedie cez Poľsko, je
už z veľkej miery vyťažená.
 Napriek existujúcemu potenciálu bolo doterajšie využitie trasy minimálne.
Okrem faktorov ako sú nízke povedomie v Číne o možnosti využitia tejto
trasy hrá rozhodujúcu úlohu situácia na Ukrajine a rusko-ukrajinské
vzťahy. Tento faktor už dvakrát priniesol zastavenie tranzitu cez Slovensko
a momentálne vlaky z Číny na Slovensko (dočasne) nepremávajú.
 Nie je evidentné, že BRI poskytuje zlepšenie prístupu na čínsky trh, aj
keď rôzne BRI akcie poskytujú možnosti na prezentáciu a predaj, napríklad
obchodné veľtrhy, konferencie, obchodné misie atď.
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 Kým pre niektorých podnikateľov Čína môže predstavovať zaujímavú
príležitosť, je nepravdepodobné, že väčší počet slovenských malých a
stredných podnikov bude schopný v budúcnosti výrazne zvýšiť svoj
export do Číny. Pre tie je čínsky trh často veľmi ťažkým priestorom, jednak
kvôli jeho objektívne zložitým štrukturálnym charakteristikám, ale aj
kvôli zložitosti prístupu a regulačnej zložitosti.
 BRI a Čína vo všeobecnosti v súčasnosti neponúka významné finančné
fondy, ktoré by boli pre Slovensko výhodné. Slovensko má prístup k
lepším finančným možnostiam zo štrukturálnych fondov EÚ, navyše si vie
požičať na finančných trhoch za nižšiu úrokovú mieru ako tá, ktorú
štandardne ponúka Čína. Rôzne finančné nástroje, ktoré sú súčasťou
tejto iniciatívy, sú určené najmä pre budovanie infraštruktúry v
rozvojových štátoch. Zatiaľ sa zdá byť málo pravdepodobné, že by Čína
svoju ponuku voči Slovensku zlepšila.
 Finančná spolupráca s Čínou, v rámci BRI či mimo, môže byť pozitívnym
faktorom či už pre miernu diverzifikáciu finančného portfólia, alebo ako
symbolická podpora pre rozvoj vzťahov s Čínou.
 V súčasnosti má Slovensko podstatne nižšiu diplomatickú prítomnosť v
Číne ako susedné štáty a toto poddimenzovanie limituje možnosť
aktívneho rozvoja politických, ekonomických a iných vzťahov.
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Odporúčania pre Slovensko
 Čína a čínske iniciatívy BRI a 16+1 si vyžadujú špecifický prístup.
Slovensko potrebuje vyvinúť väčšiu aktivitu ako doteraz, tá však musí
vychádzať z jasne definovaných cieľov a stratégie, ktorá by pokrývala
ako ekonomickú, tak aj politickú oblasť.
 Pri plánovaní aktivít v spolupráci s Čínou je potrebné zostať realistickí a
odmietnuť na jednej strane prehnané očakávania o masívnych
ekonomických ziskoch, no na druhej strane aj skepsu voči objektívne
existujúcim benefitom a dôležitosti rozvoja vzťahov s Čínou.
 Netreba vyčerpať diplomatické úsilie a zdroje na podporu projektov,
ktoré sú málo realistické alebo prínosné pre štát. Viaceré nápady, ktoré
boli medializované v minulosti, napríklad aj na výročných summitoch 16+1,
spadajú do tejto kategórie.
 Rozvoj nákladného železničného spojenia medzi Slovenskom a Čínou je
potenciálne

prínosný

a

realistický

projekt,

vyžaduje

si

však

diplomatickú podporu, jednak v súvislosti s konfliktom medzi Ruskom a
Ukrajinou, ktorými trasa prechádza, ale aj s cieľom získať nutnú podporu
a subvencie z čínskej strany.
 Plány budovania ďalšej infraštruktúry v súvislosti so železničným
spojením je potrebné brať s rezervou. Jedná sa o budovanie ďalších
prekladísk, predlžovaniu širokorozchodnej trase, či vznik priemyselného
parku. Výnosnosť týchto projektov nie je automatická a je nutné ich
dôkladne zvážiť. Železničné spojenia z Číny do Európy dnes fungujú vo
veľkej miere vďaka čínskej politickej objednávke a sú subvencované. Ich
dlhodobá udržateľnosť preto nemusí byť samozrejmá.
 Namiesto plánovania rozšírenia širokorozchodnej trate až po Bratislavu sa
zdá byť vhodnejšie zamerať sa na existujúcu infraštruktúru a
existujúce železničné koridory. Budovanie infraštruktúry spoločne s
Čínou je zatiaľ otázne a je nutné veľmi podrobne a opatrne pristupovať k
podmienkam takýchto projektov.
 Podpora malých a stredných podnikateľov by mala byť naďalej
štandardnou výbavou slovenskej diplomacie. Čína je z tohto pohľadu
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zaujímavou destináciou, aj keď sa nedá očakávať výrazný štatistický rast
čo sa týka slovenských exportov. Určité navýšenie zdrojov na ekonomickú
diplomaciu môžu byť prospešné.
 Zvýšenie diplomatickej prítomnosti v Číne je potrebné, a to či už
rozširovaním počtov úradov, ako aj počtom diplomatov s rozličným
portfóliom vrátane politickej, ekonomickej, či konzulárnej agendy.
Rozširovanie slovenskej prítomnosti v Číne sa však musí konať
racionálnym spôsobom s jasne určenými cieľmi, ktoré zatiaľ slovenskej
politike voči Číne chýbajú.
 Celkový slovenský prístup k Číne by mal byť realizovaný v kontexte našej
politiky

voči

širšiemu

východoázijskému

regiónu.

Koordinácia

niektorých krokov s partnermi z V4 môže byť vhodná v určitých
špecifických oblastiach, napríklad turizmus alebo spoločná prezentácia
investičných možností a výrobkov domácich spoločností. Slovensko ako
najmenší z V4 štátov z takéhoto postupu môže potenciálne vyťažiť najviac,
aj keď je potrebné zobrať do úvahy aj rozdielne (zahranično-)politické
predstavy jednotlivých vyšehradských krajín.
 Pre Slovensko je najdôležitejšou devízou vo vzťahu k Číne členstvo
v EÚ. Spoločná diplomacia EÚ voči Číne je zároveň najlepší spôsob
ako efektívne dosahovať svoje záujmy. Ďalšie kroky voči Číne na
bilaterálnej úrovni či regionálnych fórach (16+1, V4+Čína) by mali byť voči
úrovni

EÚ – Čína

komplementárne

a nie

alternatívne,

či

dokonca

kontraproduktívne.
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Nová hodvábna
kontext

cesta:

charakteristika

a

Iniciatíva „Novej hodvábnej cesty“ nemá úplne jasnú terminológiu, respektíve tá
sa postupom času menila a v rôznych jazykoch sa zaužívala významovo iná
podoba. V čínštine sa používa pojem „ 一 带 一 路 “ ( yi dai yi lu), ktorého
ekvivalentom v angličtine je „One Belt, One Road“, z čoho vznikla skratka
„OBOR“. Neskôr však Čína zmenila oficiálny anglický názov na „Belt and Road
Initiative“ (BRI) s vysvetlením, že sa snaží vyhnúť dezinterpretácii.1 V slovenčine
(a podobne je to napríklad aj v češtine či iných jazykoch, napríklad španielčine)
sa najčastejšie používa pojem „Nová hodvábna cesta“. Okrem toho sa však
občas používa aj priamy preklad „Jeden pás, jedna cesta“, menej často trochu
neprirodzený „Jeden opasok, jedna cesta“ a iné mutácie. Vytváranie takýchto
pojmov je samo o sebe zaujímavým prvkom čínskej zahraničnej politiky, avšak
niektoré menej vhodné formy prekladov práve poukazujú na určitú čínsku
nepripravenosť prispôsobiť sa rozdielnym geografickým, kultúrnym či jazykovým
kontextom. V tomto texte používame slovenský výraz Nová hodvábna cesta, pre
zachovanie stručnosti aj aktuálnu skratku BRI.
Vznik iniciatívy BRI siaha do roku 2013, kedy čínsky prezident Xi Jinping navrhol
osobitne vytvorenie jej pozemnej časti (Ekonomické pásmo hodvábnej cesty – v
angličtine „Silk Road Economic Belt“) pri návšteve Kazachstanu. Pri návšteve
Indonézie neskôr v rovnakom roku hovoril prezident Xi o námornej časti
(Námorná hodvábna cesta 21. Storočia – „Maritime Silk Road of 21st Century“).
Pôvodná myšlienka prezidenta Xi bola potom postupne rozvíjaná rôznymi
čínskymi inštitúciami bez toho, aby existovala jej oficiálna interpretácia.
Dá sa povedať, že toto je typický čínsky prístup k politickej komunikácii, keď
vyššie postavené inštitúcie vyhlásia určitú kampaň (nie len diplomatickú)
s použitým všeobecných fráz, ktorá je následne diskutovaná, upravovaná a
implementovaná podľa potreby nižšími inštitúciami. Prvý oficiálny dokument
vysvetľujúci ciele iniciatívy BRI bol vydaný až v roku 2015, teda približne dva roky
po prvom predstavení, prvý formálny medzinárodný vrcholový summit sa
1

Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, 2016, „BRI Instead of BRI – China Edits the
English Name of its Most Ambitious International Project“, http://www.lai.lv/viedokli/briinstead-of-BRI-china-edits-the-english-name-of-its-most-ambitious-internationalproject-532.
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uskutočnil až v roku 2017.2 To sa dá vysvetliť aj určitou nepripravenosťou Číny
na odozvu, ktorej sa iniciatíve dostalo. Výhodou takéhoto prístupu je okrem iného
aj to, že v prípade potreby je možné formát zmeniť bez toho, aby bolo nutné ho
označiť

za

neúspech.

V tomto

prípade

sa

jedná

o

rozdiel

voči

„západnému“ prístupu, ktorý preferuje jasnejšiu prezentáciu konceptov či plánov.
Nejednoznačnosť BRI iniciatívy a z toho vyplývajúce množstvo otáznikov je
dodnes jedna z jej hlavných čŕt.
Ďalšia špecifická vlastnosť BRI, čiastočne vychádzajúca z už zmienenej
nejednoznačnosti, je niečo, čo je na západe označované ako „vágnosť“, no
v Číne väčšinou ako „inkluzivita“. Inými slovami, nie je jasné, čo tematicky patrí
do iniciatívy, a čo zostáva mimo. Dokonca nie je úplne jasné ani územné pokrytie
iniciatívy, respektíve aké štáty sú zúčastnené a čo to pre nich znamená. Viaceré
projekty, ktoré Čína uvádza ako súčasť BRI, napríklad časovo predchádzajú
oznámeniu iniciatívy a zaradené pod BRI boli až neskôr. Kým iniciatíva si dáva
za primárny cieľ zlepšiť konektivitu na Eurázijskom kontinente (viď aj referencia
k pôvodnej Hodvábnej ceste), na iniciatíve sa priamo zúčastňujú aj štáty Afriky,
Oceánie a v poslednej dobe dokonca aj štáty Latinskej Ameriky.
V skutočnosti neexistujú jasné kritéria pre to, čo je BRI projekt. Prakticky
akákoľvek spolupráca s Čínou sa dá označiť za súčasť iniciatívy. S určitým
nadnesením môžeme tvrdiť, že BRI neprináša nič substantívne nové a pokračuje
v nastavenom tempe rozširovania vzťahov Číny s inými štátmi, avšak v ďaleko
väčšej miere. Zahrnutie rôznych, v podstate priamo neprepojených aktivít pod
hlavičku novej iniciatívy, vychádza z potreby Číny predstaviť monumentálny
projekt, charakterizujúci jej rastúcu silu na medzinárodnej scéne. Táto potreba
existuje jednak vo vnútornej dimenzii, ale aj v tej zahraničnej, keďže BRI má
svoje vnútropolitické aj zahraničnopolitické ciele.
Čína si po počiatočných reakciách, ktoré kritizovali okrem nejasnosti iniciatívy aj
absenciu konkrétnych krokov, postupne uvedomuje, že potrebuje ukázať na
reálne výsledky BRI. Keďže v mnohých oblastiach možno výsledky BRI čakať v
strednodobom až dlhodobom horizonte, táto snaha nie je vždy presvedčivá. To
naznačuje i záverečné komuniké BRI summitu z mája 2017 sprevádzané
2

Výsledkom prvého summitu bolo Spoločné komuniké všetkých zúčastnených
predstaviteľov z 15. mája 2017, viď: Xinhua, „Full text: Joint communique of leaders
roundtable of Belt and Road forum“, 15. máj 2017,
http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/15/c_136286378.htm.
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zoznamom tzv. „deliverables“. V skutočnosti sa však veľká väčšina zoznamu týka
podpísaných memoránd, ktoré môžu veľmi ľahko ostať len na papieri. 3 Iný
zoznam významných, prebiehajúcich projektov pod hlavičkou BRI obsahuje osem
projektov, z ktorých až sedem možno datovať pred oznámenie iniciatívy.4
Čína prezentuje BRI ako otvorenú iniciatívu, ktorá má byť zosúladená s vlastnými
rozvojovými plánmi iných štátov i medzinárodných zoskupení. V ázijskom regióne
podobné vízie o posilnení konektivity predstavili Južná Kórea či Japonsko. Čína
podpísala v máji 2015 dohodu s Ruskom o spolupráci a koordinácii medzi BRI a
ruským projektom Euroázijskej únie. V rámci zosúladenia plánov na stavbu
infraštruktúry BRI a TEN-T Čína a EÚ vytvorili tzv. Connectivity Platform. Aj keď
je Čína kvôli politickej angažovanosti, ktorú do tejto témy vložila, vedúcim hráčom
v otázke euroázijskej konektivity, nemožno ignorovať úlohu ostatných aktérov.
Ich spolupráca bude pre úspech čínskej iniciatívy kľúčová, a to aj z hľadiska
financovania.
BRI nezastrešuje žiadna jednotná organizácia, i keď v rámci nej vzniklo viacero
multilaterálnych kooperačných mechanizmov. S BRI sa najviac spája založenie
satelitných inštitúcií na financovanie projektov v rámci iniciatívy – Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) a New Silk Road Fund (NSRF). V marci
2017 sa konal prvý summit krajín BRI v Pekingu, ktorý by sa mal opakovať
v dvojročných intervaloch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že má Čína v pláne BRI
inštitucionalizovať v zmysle vytvorenia jednotnej organizácie. BRI sa zameriava
skôr na sektorovú spoluprácu na jednej strane, a samitovú diplomaciu na strane
druhej.
Čína predstavuje BRI všeobecne ako spoluprácu v piatich hlavných oblastiach:
politická koordinácia, prepojenie infraštruktúry, bezbariérový obchod, finančná
integrácia a medziľudské vzťahy. Najčastejšie skloňovaným pojmom je pri tom
konektivita, ktorá v širokom význame zahŕňa všetko; od zvýšenia obchodnej
výmeny, cez stavbu a zosúladenie infraštruktúry, investícií, po kultúrnu a
akademickú spoluprácu. V užšom význame sa však zdôrazňuje najmä výstavba
infraštruktúry ako sú cesty, železnice, prístavy, ropovody či plynovody a
telekomunikačné siete. Podľa údajov ADB rozvojové štáty Ázie potrebujú
3

4

-, „List of deliverables of Belt and Road Forum“, Xinhua, 15. máj 2017,
http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/15/c_136286376.htm.
-, „Backgrounder: Projects underway under Belt and Road Initiative“, Xinhua, 10. máj
2017,
http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/10/c_136271092.htm.
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každoročné investície vo výške 1,7 biliónov (v angličtine 1.7 trillion) amerických
dolárov na udržanie svojho ekonomického rastu. 5 Vytvorenie prostriedkov na
financovanie infraštruktúry v rámci iniciatívy reaguje na odklon medzinárodných
rozvojových bánk od poskytovania úverov na stavbu základnej infraštruktúry v
rozvojových štátoch. 6 Stavba fyzickej infraštruktúry je vnímaná ako základný
predpoklad ekonomického rastu a zároveň má napomôcť integrácii ekonomík
pozdĺž trasy BRI. Čína argumentuje tým, že prepojenie infraštruktúry môže byť
novým motorom globalizácie, ktorého význam presahuje znižovanie tarifných
bariér obchodu.

1.1 Geografický rozsah Novej hodvábnej cesty
Keďže BRI nie je zastrešená žiadnou jednotnou organizáciou, geografický rozsah
a počet zapojených štátov taktiež nie jednoznačný. Čína rôzne uvádza, že o
iniciatívu prejavilo záujem 60 alebo až vyše 100 štátov. 7 Podľa niektorých
výpočtov štáty zastrešené iniciatívou predstavujú vyše 60 % svetovej populácie
a 30 % HDP.

8

Geograficky má iniciatíva pokrývať predovšetkým Euráziu,

východnú Afriku a priľahlé moria. Čína však tvrdí, že účasť na iniciatíve je
otvorená všetkým štátom a medzinárodným organizáciám. Vzhľadom na
flexibilitu iniciatívy je možné očakávať, že i vnímanie iniciatívy z čínskej strany sa
bude meniť vzhľadom na úspešnosť projektov a všeobecný vývoj vo vzťahoch
Číny s danými štátmi. Niektoré štáty navyše zatiaľ prehodnocujú, akú pozíciu
voči čínskemu projektu zaujať, a to najmä kľúčoví hráči ako India a Japonsko,
ktoré vnímajú BRI ako potenciálnu geopolitickú hrozbu a ohrozenie svojich pozícii
na úkor Číny.

5

6

7

8

Asia Development Bank, 2017, „Meeting Asia’s Infrastructure needs“,
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructurehighlights.pdf.
Martin A. Weiss, 2017, „Asian Infrastucture Investment Bank“,
https://fas.org/sgp/crs/row/R44754.pdf.
Belt and Road Portal, 2017, „Building the Belt and Road: Concept, Practice and
China’s Contribution“,
https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydylyw/201705/201705110537027.
pdf.
The World Bank, 2018, „Belt and Road Initiative“,
https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative.
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Podľa oficiálneho akčného plánu z roku 2015 má iniciatíva pozostávať z troch
pozemných trás a dvoch námorných trás. 9 V rámci nich je definovaných šesť
koridorov, ktoré predstavujú priority Číny. Slovenska sa dotýka najviac tzv. „New
Eurasian Land Bridge Economic Corridor“, ktorý spája Čínu, strednú Áziu, Rusko
a Európu. Ako však už bolo uvedené, projekty BRI sa neobmedzujú len na takto
vymedzené oblasti. Určenie trás v rámci BRI sa tiež môže meniť. Čínska Biela
kniha o námornej trase BRI vydaná v júni 2017 naznačuje, že k predošlým dvom
trasám bola pridaná arktická trasa spájajúca Čínu s Európou cez Severný ľadový
oceán.10

Súčasti BRI podľa akčného plánu z roku 2015:
Trasy Ekonomického pásma Hodvábnej cesty:
 Čína – Stredná Ázia – Rusko – Európa (Pobaltie)
 Čína – Stredná Ázia – západná Ázia – Perzský Záliv – Stredozemné more
 Čína – Juhovýchodná Ázia – Južná Ázia – Indický oceán
Trasy Námornej hodvábnej cesty 21. storočia:
 Pobrežie Číny – Juhočínske more – Indický oceán – Európa
 Pobrežie Číny – Juhočínske more – južný Tichý oceán
Šesť koridorov:
 Nový euroázijský pozemný most
 Ekonomický koridor Čína – Mongolsko – Rusko
 Ekonomický koridor Čína – stredná Ázia – východná Ázia
 Ekonomický koridor Čína – Indočína
 Ekonomický koridor Čína – Pakistan
 Ekonomický koridor Bangladéš – Čína – India – Mjanmarsko
Čína doteraz nevydala žiadnu oficiálnu mapu iniciatívy BRI, no i napriek tomu je
na základe slovných opisov možné tieto trasy aspoň približne znázorniť:

9

10

-, China Unveils action plan on Belt and Road Initiative. Xinhua, 28. marec 2015,
http://www.xinhuanet.com//english/2015-03/28/c_134105372.htm.
-, „Vision for Maritime Cooperation under Belt and Road Initiative“, Xinhua, 20. jún
2017, http://news.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm.
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Obrázok 1: Trasy BRI, zdroj: Hong Kong Trade Development Council

1.2 Financovanie
Kľúčovou otázkou pri masívnej iniciatíve akou je BRI je otázka jej financovania. V
spojitosti s BRI sa najviac pozornosti venuje novým inštitúciám, ktorých vznik
Čína iniciovala v posledných rokoch – AIIB, New Development Bank a Silk Road
Fund.
AIIB je multilaterálna rozvojová banka navrhnutá Čínou v roku 2013 a založená
na konci roku 2015. Kapitál banky je 100 miliárd dolárov. K novembru 2018 má
AIIB 87 členov, medzi nimi i významné európske štáty, pričom ďalšie prejavili
záujem o vstup. Čína vlastní 30 % podielu banky a 26 % hlasov, čo jej dáva
právo veta pri rozhodovaní. AIIB sa doteraz zaviazala k financovaniu 31 projektov
vo výške takmer 6,3 miliárd dolárov (k novembru 2018).11 Pri trinástich projektoch
pritom ide o spolufinancovanie v spolupráci s inými medzinárodnými rozvojovými
bankami (WB, ADB, ERBD).

11

Asia Infrastructure Investment Bank, 2018, „Approved Projects“,
https://www.aiib.org/en/projects/approved/index.html.
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NDB bola založená štátmi BRICS v júli 2015 s kapitálom 50 miliárd dolárov
(neskôr by mal byť zvýšený na 100 miliárd). Každý z členov banky má k
dispozícii jeden hlas. Doterajšia činnosť NDB ukazuje, že záber podporovaných
projektov je užší ako v prípade AIIB – úvery smerujú najmä na projekty
obnoviteľnej energie. Úvery poskytnuté NDB pre 26 projektov dosiahli hodnotu
takmer 6,5 miliardy dolárov (k novembru 2018).12
Silk Road Fund bol Čínou založený v decembri 2014 s počiatočným kapitálom
40 miliárd dolárov investovaných Čínskou devízovou rezervou, Čínskou
investičnou spoločnosťou, Čínskou exportnou a importnou bankou a Čínskou
rozvojovou bankou. Na summite BRI v máji 2017 prezident Xi oznámil navýšenie
kapitálu o ďalších 14,5 miliárd dolárov. 13 Investičný fond je výhradne čínsky a
spravuje ho Čínska ľudová banka. Financovanie zo strany Silk Road Fund
prebieha predovšetkým formou priamych investícií sledujúcich ekonomickú
návratnosť. Doteraz (údaje z marca 2017) fond investoval do 15 projektov
prostriedky vo výške asi 6 miliárd dolárov.14
Napriek pozornosti venovanej novým inštitúciám bude väčšina finančných
prostriedkov pre projekty iniciatívy BRI pochádzať z bilaterálnych úverov
čínskych bánk v jednotlivých odvetviach, ktoré majú s podobnými projektami
bohaté skúsenosti.15 Oficiálne údaje za rok 2016 ukazujú, že Čínska exportná a
importná banka a Čínska rozvojová banka poskytli na projekty BRI 110 miliárd
dolárov, čo je mnohonásobne viac než spomenuté finančné inštitúcie. 16 Tieto
úvery pritom pravidelne smerujú na projekty, ktoré realizujú čínske spoločnosti.

12

13

14

15

16

New Development Bank, 2018, „Projects“, https://www.ndb.int/projects/list-of-allprojects/.
-, „China Pledges $124 billion for new Silk Road as champion of globalization“,
Reuters, 14. máj 2017, https://www.reuters.com/article/us-china-silkroad-africaidUSKBN18A02I.
Silk Road Fund, 2017, „The Belt and Road Initiative: Launching a new paradigm for
international investment and financing cooperation“,
http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23809/23812/35485/index.html.
Alice Ekman et al., 2017, „Three Years of China’s New Silk Roads: From Words to
(Re)action?“, Institute Francais des relations internationales.
State Council Information Office, 2017, „Chinese banks play increasing role in 'Belt
and Road' projects“,
https://www.scio.gov.cn/31773/35507/35520/Document/1551693/1551693.htm.
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1.3 Čínske ciele v pozadí Novej hodvábnej cesty
BRI je potrebné chápať ako špecifický produkt vývoja čínskej zahraničnej politiky.
Vďaka niekoľko desaťročí trvajúcemu ekonomickému rastu Číny sa zásadne
zmenilo geopolitické a geo-ekonomické rozloženia sveta. Čína je od roku 2007
druhou najväčšou ekonomikou sveta podľa hodnoty HDP meranou nominálnou
hodnotou a vymení USA na prvom mieste v horizonte 10-20 rokov. Podľa HDP
meraným kúpnou silou je dokonca Čína najväčšou svetovou ekonomikou už
niekoľko rokov.

17

Ruka v ruke s rastúcou ekonomickou mocou rástlo i

inštitucionálne zapojenie Číny do medzinárodných i regionálnych organizácií a
ekonomická aktivita Číny v zahraničí.
Čoraz väčšia integrácia Číny do medzinárodných inštitúcií priniesla i požiadavky
na Čínu prevziať väčšiu zodpovednosť za riešenie medzinárodných otázok. Čína
sa od otvorenia svetu na konci 70. rokov držala zahraničnopolitickej stratégie
založenej na udržiavaní medzinárodného prostredia vhodného pre jej pokračujúci
ekonomický rast a domácu stabilitu. Peking sa pritom vyhýbal prílišnému
aktivizmu a priamočiaremu dosahovaniu politických cieľov obmedzujúc sa najmä
na ekonomickú sféru. Táto stratégia sa však s rastúcou čínskou mocou stala
čoraz menej udržateľná a bola postupne modifikovaná.
Čínsky prezident Xi Jinping, ktorý sa dostal k moci v roku 2012, s
predchádzajúcou stratégiou v praktickej rovine skoncoval. BRI sa dá považovať
za najvýznamnejšiu zahraničnopolitickú iniciatívu v histórii ČĽR vôbec, ktorá
jasne dokazuje vôľu a ambíciu Číny hrať vedúcu úlohu. Čína však tvrdí, že jej
zahraničná politika bude kvalitatívne odlišná od iných mocností, predovšetkým
„mocenskej“ a „hegemonistickej“ politiky, ktorú vedie USA. Cieľom Číny je
naopak spolu s ostatnými štátmi vytvárať „komunitu spoločného osudu“ založenú
na vzájomne prospešnom ekonomickom rozvoji a rešpektovaní záujmov všetkých
štátov. Ekonomická spolupráca je v očiach Číny taktiež receptom na
bezpečnostné problémy. Táto pozitívna predstava medzinárodných vzťahov sa
má stať základom morálneho kreditu Číny a získať medzinárodnú podporu. Na
druhej strane však Čína stavia na lákadlo jej ekonomickej sily.

17

World Economic Forum, 2016, „The world’s top economy: the US vs China in five
charts“, https://www.weforum.org/agenda/2016/12/the-world-s-top-economy-the-us-vschina-in-five-charts/
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Za čínskym návrhom iniciatívy stojí viacero motívov, ktoré sú úzko prepojené.
Čína zdôrazňuje BRI ako projekt, z ktorého môžu profitovať všetky zúčastnené
štáty. Je však pochopiteľné, že Čína vychádza najmä zo svojich záujmov. Zatiaľ
čo

prevládajú

vnútropolitické

a

ekonomické

dôvody,

za

BRI

stojí

i

nezanedbateľná geopolitická logika.

Rozvoj čínskych regiónov
BRI (konkrétne jej pozemná časť) je prostriedok zlepšenia ekonomického
postavenia zaostalejších čínskych provincií a tým ich stabilizácie. Vnútrozemské
a predovšetkým západné provincie Číny nedokázali profitovať z dramatického
ekonomického rastu v takej miere ako prímorské provincie. Strategicky
významné provincie Xinjiang a Tibet sú navyše domovom etnických menšín,
ktorých

spolužitie

s väčšinou

Hanov

sprevádzajú

socioekonomické

a

bezpečnostné problémy.
Čínska vláda sa snažila vylepšiť ekonomickú situáciu v týchto regiónoch už tzv.
politikou veľkého rozvoja západu z roku 1999. Tá priniesla predovšetkým
investície do infraštruktúry a snahu získať zahraničné investície. Vnútročínsky
rozmer BRI je priamym pokračovateľom tejto politiky. Rozhodujúcu rolu hrá
vďaka svojej geografickej pozícii ako bráne do strednej a južnej Ázie najmä
provincia Xinjiang, ktorá je oficiálne označovaná ako „kľúčový región“ pre
realizáciu BRI. Čína vníma zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie ako odpoveď
na bezpečnostný problém radikalizácie miestneho ujgurského obyvateľstva.
Vlastné plány zapojenia do projektu BRI predstavili lokálne vlády takmer všetkých
čínskych provincií. V rámci prepojenia s ostatnými štátmi je totiž nutná aj
výstavba infraštruktúry v rámci Číny. Medzi jednotlivými provinciami pritom
existuje konkurencia v snahe z iniciatívy čo najviac profitovať. Príkladom je
systém dotácií na vlakové spojenia medzi Čínou a Európou, kde provincie
podporujú konkurenčné projekty, ktorých ekonomický zmysel je otázny.

Export nevyužitej priemyselnej kapacity
Masívne projekty výstavby infraštruktúry v zahraničí poskytujú Číne možnosť
zbaviť sa nadbytočnej priemyselnej kapacity v produkcii komodít ako sú oceľ,
cement či hliník. V reakcii na svetovú ekonomickú krízu v roku 2008 prijala Čína
masívny ekonomický stimul, smerujúci najmä do rozvoja domácej infraštruktúry.

Spreading knowledge about Asia

17

Jedným z dopadov stimulu však bol aj nárast priemyselnej nadprodukcie. Čína v
roku 2015 produkovala 800 miliónov ton surovej ocele,

18

čo je polovica

celosvetovej produkcie. Podľa odhadov však Čína má nevyužitú kapacitu na
produkciu ďalších 336 miliónov ton ocele.19
Čínska vláda sa dlhodobo snaží problém riešiť a BRI poskytuje jednu z možností
ako nadprodukciu exportovať a zároveň poskytnúť priestor pre realizáciu
čínskych firiem. Okrem exportu hotových produktov vláda podporuje priame
premiestnenie výrobných kapacít do štátov zapojených do BRI, čo je príklad
výrobcov ocele.20 To vychádza i z ekonomickej logiky rastúcej ceny pracovnej sily
v Číne a čoraz tvrdších environmentálnych opatrení.

Podpora pretvorenia čínskych spoločností v globálnych hráčov
I keď BRI môže čiastočne poskytnúť odbytisko pre čínsku nadprodukciu pri
stavbe infraštruktúry, v dlhodobom horizonte nie je primárnym cieľom Číny. Čína
prechádza transformáciou na ekonomiku poháňanú domácou spotrebou,
inováciami a výrobou s pridanou hodnotou.
Plán „Made in China 2025“ má z Číny spraviť lídra v high-tech odvetví. BRI
prinesie možnosti investícií čínskych spoločností a získavanie pokročilých
technológií a manažérskych postupov, a je tak pokračovaním čínskej politiky
„going out“, stratégie internacionalizácie čínskych firiem a zvyšovania ich
konkurencieschopnosti na globálnom trhu.
V rámci BRI je významný napríklad export čínskej technológie rýchlostnej
železnice, zastrešený aktívnou politickou podporou.21 Presadzovaním štandardov
v nových

18

19

20

21

technológiách,

ako

sú

napríklad

5G

siete,

môžu

čínske

World Steel Association, 2017, „Steel statistical Yearbook 2016“,
https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:37ad1117-fefc-4df3-b84f6295478ae460/Steel+Statistical+Yearbook+2016.pdf.
Lukas Brun, 2016, „Overcapacity in Steel China’s role in a global problem“,
https://aamweb.s3.amazonaws.com/uploads/resources/OvercapacityReport2016_R3.
pdf.
World Economic Forum, 2016, „Geo-Economics with Chinese characteristics: How
China’s economic might is reshaping world politics“,
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Geoeconomics_with_Chinese_Characteristics.p
df.
Dragan Pavlicevic a Agatha Kratz, 2017, „Testing the China threat paradigm: China’s
high-speed railway diplomacy in Southeast Asia“,
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09512748.2017.1341427.
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spoločnosti získať

dominantné

postavenie

na

trhoch,

predovšetkým

v

rozvojových krajinách.

Internacionalizácia renminbi
BRI

môže

napomôcť

internacionalizácii

čínskej

meny

RMB.

Cieľ

internacionalizácie je jednou z priorít Číny uvedených v poslednom 5-ročnom
pláne. V roku 2016 bola RMB začlenená do koša mien SRD Medzinárodného
menového fondu. Avšak napriek tomu, že Čína je obchodná superveľmoc,
použitie RMB v medzinárodných transakciách ostáva na menej ako 2%.22 BRI a s
ním spojený nárast investícii a obchodu pravdepodobne prinesie i nárast
používania čínskej meny. V súčasnosti je však aj drvivá väčšina projektov BRI
financovaná americkými dolármi a nie renminbi.

Geopolitické a strategické ciele
Čína

vehementne

odmieta

nazývať

BRI

„stratégiou“,

preferujúc

slovo

„iniciatíva“ ( 倡 议 ). Explicitne tiež vyvracia geopolitickú interpretáciu BRI a
prirovnanie

k

Marshallovmu

plánu.

Čína

naopak

BRI

prezentuje

ako

reprezentatívny produkt svojej novej zahraničnej politiky a pohľadu na podobu
medzinárodných vzťahov. Podľa čínskej oficiálnej rétoriky nie je BRI čisto
čínskym projektom, ale je multilaterálna a rovnako otvorená všetkým krajinám.
BRI však prirodzene má i významný geopolitický a geostrategický rozmer.
BRI je v kontexte okolností jej vyhlásenia možné vnímať ako odpoveď na snahu
Spojených štátov hrať väčšiu rolu v Ázii, ktorú signalizoval tzv. ázijský pivot
prezidenta Obamu vyhlásený v roku 2011, podporený posilnením vojenskej
prítomnosti a iniciatívou regionálnej zmluvy o zóne voľného obchodu TPP. Keďže
východný vektor čínskej geopolitickej orientácie naráža na vojenskú silu USA a
jeho spojencov v oblasti, Čína sa rozhodla odpovedať posilnením euroázijského
vektoru, kde existuje väčší priestor pre rast čínskeho vplyvu. Budovanie
pozemnej časti BRI má taktiež znížiť závislosť Číny na námorných cestách ako je

22

SWIFT, 2018, „RMB Tracker 2018“, https://www.swift.com/resource/rmb-trackerjanuary-2018-special-report.
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Malacký prieliv,

23

a obmedziť tak dopad potenciálnej blokády na čínsku

ekonomiku. Kľúčovým hľadiskom je zabezpečenie energetickej bezpečnosti.
BRI a jej satelitné inštitúcie (predovšetkým AIIB) odzrkadľujú snahu Číny budovať
paralelnú

(ale

nie

nutne

konkurenčnú)

ekonomickú

architektúru

ku

brettonwoodským inštitúciám ovládaných USA, v rámci ktorej môže presadzovať
vlastné predstavy globálneho vládnutia. Založenie AIIB bolo pritom vnímané ako
veľký úspech Číny, kedy sa k zakladajúcim členom pripojili aj západoeurópske
štáty napriek lobovaniu USA. BRI môže byť takisto nepriamo prostriedkom
šírenia čínskeho modelu ekonomického, ale aj politického zriadenia do
rozvojových štátov, ako signalizoval 19. Kongres Komunistickej strany Číny z
novembra 2017.
Čína všeobecne vníma prísľub obchodu a investícií ako prostriedok pre
stabilizáciu vzťahov s okolitými štátmi, ktoré sú zaťažené obavami z rastúcej
čínskej moci a asertivity v teritoriálnych sporoch. Peking presadzuje koncept
bezpečnosti založenej na spoločnom ekonomickom rozvoji a prehĺbení
ekonomickej integrácie. Poskytovaním verejných statkov ako je verejná
infraštruktúra chce Čína znížiť bezpečnostné obavy ostatných štátov a uľahčiť tak
cestu k regionálnej dominancii.
V súvislosti s miliardovými projektmi v okolitých štátoch však vyvstáva potreba,
aby sa Čína zapojila do regionálneho diania aj na politickej a bezpečnostnej
úrovni. Čínske projekty prechádzajú územiami ohrozovanými terorizmom,
vnútroštátnymi konfliktami a politickou nestabilitou – predovšetkým v strednej a
južnej Ázii. Exemplárny je príklad čínsko-pakistanského koridoru, ktorý má v
rámci BRI významné postavenie vzhľadom na rozsah, objem investovaných
prostriedkov ako aj štádium ich realizácie. Úspešnosť BRI bude vyžadovať oveľa
väčšie zapojenie Číny mimo ekonomickej oblasti ako sama pripúšťa.
Navyše, prax BRI ukázala, že rast ekonomickej a politickej prítomnosti Číny sám
o sebe často vytvára odpor miestneho obyvateľstva a podozrievavosť voči
čínskym úmyslom. Vo viacerých krajinách s demokratickým zriadením ako sú
Malajzia,

23

Pakistan

a Srí

Lanka

či

Maldivy

prišlo

po

zmenách

vlády

CIMSEC, 2016, „Reinforcing China’s Malacca dilemma“, http://cimsec.org/reinforcingchinas-malacca-dilemma/28117.
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k prehodnoteniu čínskych projektov. Čína takéto problémy znateľne podcenila
a celkovo sa ukazuje, že nezvláda kontrolu rizík pri projektoch BRI.
Smerom k Európe nie je geopolitický rozmer BRI tak bezprostredný. Euroázijská
integrácia však má nepochybne prispieť k zlepšeniu kvality politických vzťahov
európskych štátov a Číny a v dlhodobom horizonte obmedziť strategické
partnerstvo Európy so Spojenými štátmi. V súvislosti s vyostrením čínskoamerických vzťahov je táto snaha čoraz naliehavejšia. Čína si tiež chce zaistiť
politickú podporu európskych štátov v kľúčových otázkach, ako je napríklad
udelenie štatútu trhovej ekonomiky, či obmedziť kritické hlasy voči jej zahraničnej
i vnútornej politike. Vo všeobecnosti je takmer isté, že BRI prinesie nárast
čínskeho vplyvu v Európe, a s tým aj vyostrenie debaty o jej bezpečnostných
rozmeroch, ako sme svedkami napríklad v Českej republike24.

Posilnenie legitimity režimu
Okrem snahy získať uznanie vo svete sa Peking prostredníctvom BRI usiluje
posilniť aj postavenie režimu smerom dovnútra. Garnitúra Xi Jinpinga podporuje
víziu tzv. „čínskeho sna”, ktorý má Číne vrátiť bývalú slávu a prosperitu a
čínskemu obyvateľstvu pocit hrdosti. Obraz Číny ako lídra na medzinárodnej
scéne, požívajúceho všeobecný rešpekt, zvyšuje podporu medzi domácim
obyvateľstvom. BRI je navyše vnímaný ako osobný projekt Xi Jinpinga a na 19.
kongrese Komunistickej strany Číny bol zahrnutý do straníckej ústavy, čo
zaručuje dlhodobú stabilnú podporu projektu.

24

Bezpečnostní informační služba, 2018, „Výroční zpráva za rok 2017“,
https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-zarok-2017-d85907e6.html; Vojenské zpravodajství, 2017, „Výroční zpráva za rok 2017“.
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1.4 Prístup EÚ
Väčšina spolupráce v rámci BRI medzi Čínou a krajinami EÚ sa odohráva na
bilaterálnej báze. Čína vo všeobecnosti preferuje bilaterálny formát, kde môže
lepšie presadiť svoje záujmy. Najviditeľnejšou aktivitou je podpis memoránd
o porozumení o spolupráci na projektoch BRI, ktoré sú často veľmi vágne
a nenapovedajú o konkrétnom obsahu spolupráce.
Na úrovni EÚ bolo v roku 2015 podpísané memorandum o porozumení
o vytvorení EU-China Connectivity Platform. Platforma slúži ako priestor pre
koordináciu projektov TEN-T a BRI. Komplexnou odpoveďou EÚ na BRI je EÚ
stratégia konektivity medzi Áziou a Európou, predstavená v septembri 2018.25 Aj
keď EÚ odmieta, že je stratégia konkurentom čínskeho projektu, hlavné piliere sú
jednoznačnou odpoveďou na vnímané problémy BRI. Tieto princípy sú –
udržateľnosť, komplexnosť a dodržiavanie štandardov.
Problematika udržateľnosti je relevantná čo sa týka záťaže projektov BRI pre
životné prostredie ako aj ich finančnej udržateľnosti. Prax poskytovania úverov
Čínou už vyvolala obavy, že sa Peking snaží dostať krajiny do tzv. dlhovej pasce.
Príkladom je prístav na Srí Lanke, na ktorý Čína poskytla pôžičku. Po
neschopnosti Srí Lanky splácať dlh sa dve strany dohodli, že prístav bude
prenajatý Číne 99 rokov. 26 V Čiernej Hore zase čínska pôžička pre stavbu
diaľnice (s účasťou čínskej firmy) zhoršila podľa IMF dlhové zaťaženie krajiny až
o 20 %. Kvôli nárastu dlhu už čiernohorská vláda pristúpila k viacerým krokom
vrátane zvýšenia daní či čiastočného zmrazenia miezd v štátnom sektore. 27
Podmienky čínskych úverov sú navyše často netransparentné. Komisia EÚ už
kvôli

podozreniam

z obchádzania

verejných

tendrov

spustila

vyšetrovanie maďarskej časti vysokorýchlostnej železnice Budapešť – Belehrad

25

26

27

Európska komisia, 2018, „EU steps up its strategy for connecting Europe and Asia”,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5803_en.htm.
Kiran Stacey, „China signs 99-year lease on Sri Lanka’s Hambantota port“, Financial
Times, 11. december 2017, https://www.ft.com/content/e150ef0c-de37-11e7-a8a40a1e63a52f9c.
Keegan Elmer, „Is China’s investment in infrastructure projects driving Western Balkan
nations into debt?”, South China Morning Post , 22. máj 2018,
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2147293/chinasinvestment-infrastructure-projects-driving.
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financovanej Čínou.

28

Vo všeobecnosti čínske správanie môže naštrbovať

európske normy a štandardy, a to v členských štátoch EÚ ako aj v tých, ktoré na
členstvo čakajú.
EÚ kriticky vníma obmedzené možnosti európskych (a celkovo zahraničných
firiem) zapojiť sa do projektov BRI. Aj keď Čína prezentuje BRI ako príspevok ku
globalizácii, v praxi vyzerá skôr ako prostriedok pre podporu čínskych spoločností.
Podľa dostupných údajov išlo až 89 % zákaziek v rámci BRI pre čínske
spoločnosti.

29

To

nepriamo

odráža

dlhodobú

absenciu

reciprocity

v ekonomických vzťahoch EÚ a Číny, kedy čínske firmy nečelia bariéram pre
investície v EÚ, zatiaľ čo európske firmy nemajú praktickú možnosť podieľať sa
na projektoch v Číne. S tým, ako narastá záujem Číny v rámci BRI o kľúčovú
infraštruktúru a priemysel, EÚ plánuje prijatie preverovacieho a hodnotiaceho
mechanizmu zahraničných investícií na úrovni EÚ, aby ochránila strategické
odvetvia.

30

Opatrenia podnikajú aj jednotlivé členské štáty, medzi nimi

predovšetkým Nemecko, ktorého vyspelá technologická základňa je pre Čínu
veľmi lákavá.
EÚ má v neposlednom rade obavy z geopolitických dopadov BRI. Nárast vplyvu
Číny v susedských regiónoch EÚ môže poškodiť postavenie a dlhodobé ciele
zahraničnej politiky EÚ. Ohrozené je aj normatívne pôsobenie EÚ, keďže nárast
vplyvu Číny môže poškodiť výsledky v oblasti demokratizácie či dobrého
vládnutia. Nárast čínskeho vplyvu predstavuje navyše riziko aj smerom dovnútra.
V tomto kontexte sú obavy z BRI analogické tým, ktoré má EÚ z formátu 16+1.
Vďaka posilňovaniu ekonomických a politických vzťahov môže Čína získať
podporu v rámci EÚ pre svoje zahraničnopolitické priority a narušovať jednotu
medzi členskými štátmi. Entuziastický partneri Číny v EÚ ako sú Maďarsko
a najnovšie i Taliansko vo veľkej miere prezentujú svoju politiku voči Číne ako
určité vyvažovanie Bruselu, aj keď je sporné, či je takáto prezentácia v záujme
Pekingu (viď kapitola 3) .
28

29

30

James Kynge, „EU sets collision course with China over ‘Silk Road’ rail project“,
Financial Times, 20. február 2017, https://www.ft.com/content/003bad14-f52f-11e695ee-f14e55513608.
Center for Strategic &International Studies, 2018, „The Belt and Road’s Barriers to
Participation“, https:// reconnectingasia.csis.org/analysis/entries/belt-and-roadbarriersparticipation/.
Európska rada, 2018, „Preverovanie investícií: Rada schválila svoju rokovaciu pozíciu“,
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2018/06/13/screening-ofinvestments-council-agrees-its-negotiating-stance/.
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2

Čínsky obchod a investície v EÚ/SVE/V4 a na
Slovensku

2.1 Čínske investície na Slovensku
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 štáty
s najmenšími čínskymi investíciami a v porovnaní so všetkými našimi susedmi
sme na poslednom mieste. Na Slovensku až do nedávna existovalo len niekoľko
príkladov stredne veľkých (podľa slovenských ukazovateľov) investícii z Číny.
Príkladom sú 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
Systems a IEEE Sensing Slovakia. Príkladom výskumného centra v oblasti
automobilového priemyslu je Mesnac European Research and Technical
Centre.

31

Čínska prítomnosť na Slovensku je vnímaná prostredníctvom

podnikajúcich Číňanov na mikro-úrovni, príkladom sú reštaurácie, malé obchody
a podobne.
Rozličné zdroje udávajú rôznu hodnotu čínskych investícii na Slovensku od 40
mil. EUR až po 120 mil. USD. Nižšie uvádzame graf podľa zdrojov čínskeho
ministerstva obchodu (MOFCOM) a zároveň mapu EÚ s objemom investícii
podľa výskumu Merics a Rhodium Group.32

31

32

Viac informácii o čínskych investíciách na Slovensku je dostupných v publikácii
Richard Q. Turcsányi, 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.
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 z databáz
na podnikovej úrovni (napr. Amadeus a iné), čo zase využíva Merics, Rhodium Group,
alebo Antwerp Business School.
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Obrázok 2: Objem čínskych priamych zahraničných investícií vo V4 (milióny USD), zdroj:
Ministerstvo obchodu Čínskej ľudovej republiky

Obrázok 3: Objem čínskych priamych zahraničných investícií v krajinách EÚ (milióny
EUR), zdroj: Rhodium Group.
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Slovensko má spomedzi susedných štátov najmenej čínskych investícii a tento
fakt platí aj napriek tomu, že v poslednej dobe sa diskutovalo o niekoľkých
možnostiach, ako by sa situácia mohla výrazne zmeniť. To predovšetkým platí
pre akvizíciu amerického U.S. Steel Košice, kde sa niekoľko rokov hovorilo o
záujme čínskej spoločnosti Hesteel, ktorá je jednou z troch najväčších
oceliarskych skupín sveta a je vlastnená čínskou provinciou Hebei, ktorá je sama
o sebe centrom svetovej oceliarskej výroby. Čínska spoločnosť okrem iného pred
niekoľkými rokmi odkúpila od U.S. Steel podnik v Srbsku, ktorý podľa odborníkov
s košickým závodom funguje komplementárne.
Americká a čínska spoločnosť v minulosti podpísali memorandum na základe
ktorého mali Číňania výhradné právo nákupu a očakávalo sa, že transakcia by
mohla prebehnúť po 1. apríli 2018, do kedy sa U.S. Steel zaviazalo neodísť z
Košíc pod hrozbou finančných sankcií v dohode s vládou SR. Podľa najnovších
informácii sa však zúčastnené strany nedohodli a Američania na východnom
Slovensku zostávajú.33
Dôvodov prečo k transakcii nedošlo môže byť viacero. Na strane Američanov
môže ísť o uvedomenie si, že košický podnik generuje nezanedbateľné zisky,
ako jediný z celkového portfólia U.S. Steel, čo samozrejme zvyšuje jeho cenu a
aj napriek Trumpovej politike podpory oceliarstva v USA sa znižuje motivácia
predaja. Na strane Číny zase úlohu mohli hrať určité problémy v domácej
ekonomike, prejavujúce sa okrem iného vo väčšej regulácii zahraničných tokov
kapitálu a spomaleniu zahraničných investícií. Celkovo sa zdá, že sa strany
jednoducho nedohodli na cene, ktorá sa mala podľa medializovaných informácii
pohybovať okolo 1,4 miliardy eur, avšak po akvizícii sa očakávali kapitálové
investície do modernizácie zariadení približne v hodnote ďalšej miliardy eur.
Podobne dopadli aj ďalšie diskutované čínske projekty, napríklad vodná
elektráreň na rieke Ipeľ, odkúpenie alebo dlhodobý prenájom bratislavského
letiska, zavedenie leteckých liniek medzi Čínou a Slovenskom, otvorenie pobočky
čínskej banky alebo regionálneho centra pre čínsky turizmus, či čínskeho centra
pri Senci. 34 Ani posledné plány o rozvoji nákladných vlakových liniek medzi
33

34

Marek Nemec, „Potvrdené. U.S. Steel u nás zostane na neurčito”, Hospodárske
noviny, 4. máj 2018, https://hnonline.sk/hnbiznis/1739235-potvrdene-u-s-steel-ostaneu-nas-na-neurcito.
Richard Q. Turcsányi, 2016, „Postavenie a možnosti spolupráce Slovenska s Čínou
v rámci platformy 16+1”, Bratislava: Inštitút ázijských štúdií/CENAA.
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Slovenskom a Čínou zatiaľ nepriniesli žiadne zásadné výsledky. Okrem jedného
testovacieho vlaku z Číny na Slovensko z konca roku 2017 sa zatiaľ projekt
nerozbehol a aj kvôli situácii na východe Ukrajiny a problematickým vzťahom s
Ruskom prechádzali vlaky cez Slovensko len v obmedzenej miere a v súčasnosti
sa ich prechod úplne zastavil (viď kapitola 4).35
Na druhej strane Slovensko zaznamenalo po dlhej dobe zaujímavú transakciu s
čínskou spoločnosťou, keď CNIC Corporation Limited kúpila sklad s rozlohou
240 000 metrov štvorcových, ktorý využíva Samsung a Tesco na zásobovanie
nie len európskeho trhu. Suma tejto transakcie nebola zverejnená, dá sa však
predpokladať, že sa cena pohybovala okolo 100 miliónov eur, čo ju robí ďaleko
najväčšou čínskou investíciou na Slovensku. Zúčastnené spoločnosti zároveň
tvrdia, že sa jedná o najväčšiu čínsku logistickú investíciu v regióne strednej a
východnej Európy.36 Celkovo však táto akvizícia nič nemení na vyššie uvedenom
fakte, že na Slovensku je najmenej čínskych investícii spomedzi všetkých
susedných štátov.
Situácia okolo čínskych investícii na Slovensku (ale aj celkovo v strednej a
východnej Európe) sa už takmer desať rokov (od svetovej krízy) pohybuje v
medziach budúcich očakávaní – najnovšie sa diskutuje o príchode čínskej
automobilky na východné Slovensko.37 S postupom času a pri praktickej absencii
konkrétnych obchodov sa však tieto očakávania stále viac a viac menia na
sklamania väčšiny zúčastnených štátov, čo je viditeľné najmä v rámci platformy
16+1, menej v rámci BRI.
Navyše aj tých niekoľko existujúcich projektov sa dostáva do problémov.
Najnovším príkladom je spoločnosť CEFC, 38 ktorej (už bývalý) prezident a
zakladateľ Ye Jianming (okrem iného aj poradca českého prezidenta Miloša
35

36

37

38

Marek Poracký, „Vlaky z Číny do Bratislavy už mali jazdiť. Zatiaľ prišiel jediný”, SME,
10. november 2018, https://ekonomika.sme.sk/c/20800499/vlaky-z-ciny-do-bratislavyuz-mali-jazdit-zatial-prisiel-jediny.html#ixzz5Gck8nxvY.
Annamária Ondrejková, “Číňania kúpili pri Galante sklady Tesca aj Samsungu“, SME,
29. september 2017, https://ekonomika.sme.sk/c/20660744/cinania-kupili-skladytesca-aj-haly-samsungu-pri-galante.html#ixzz5GcPg5Hl5.
Lukáš Kvašňák, „Postaví čínska automobilka ZhiDou závod pri Košiciach? Rozhodne
štátna podpora“, TREND, 24. apríl 2018, https://www.etrend.sk/firmy/cinskaautomobilka-zhidou-pri-vybere-lokality-pre-novy-zavod-rozhodne-najma-statnapodpora.html.
Aktivity spoločnosti v strednej Európe sú vykonávané prostredníctvom v Česku
registrovanej spoločnosti CEFC Group (Europe) Company, ktorá je dcérskou
spoločnosťou čínskej CEFC China Energy Company Limited.
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Zemana) v princípe „zmizol” a je vyšetrovaný čínskymi orgánmi v zákulisí. 39
Spoločnosť CEFC sa medzitým dostala do platobnej neschopnosti a je pod
správou šanghajskej štátnej agentúry Guosheng, a čínsky štátny investičný fond
CITIC zase preberá aktíva CEFC Europe v ČR.40
Problémy CEFC majú obrovský symbolický a praktický dopad na čínske
investície a celkovo aj vzťahy so strednou a východnou Európou. Práve CEFC
bola zodpovedná za prakticky jediné existujúce čínske investície v regióne za
posledné roky a jej nákupy boli prezentované ako dôkaz fungovania
„pragmatického” rozvoja vzťahov s Čínou v ČR a celkovo v rámci platformy 16+1,
BRI atď. Dnes sa však ukazuje, že mnohé z kritických hlasov, ktoré pred
čínskymi investíciami varovali, majú základ v realite. Diskusia o ekonomických vs.
politických cieľoch a o tom, či sa skutočne v prípade CEFC jedná o súkromnú
spoločnosť, „vyriešil” prevod aktív na štátom vlastnený investičný fond CITIC,
ktorý z podstaty svojej existencie jedná v záujme čínskej vlády, teda politickej
objednávky.
Ešte väčším problémom môže byť to, že aj podľa slov samotného Ye Jianminga
CEFC do ČR nepriniesla žiadne čínske peniaze – kapitál na nákupy získala od
miestnych bánk 41 (zo skupiny J&T, ktorej pohľadávky za CEFC uhradil práve
štátny CITIC)

42

. To môže vysvetľovať, prečo aj napriek medializovaným

informáciám o čínskych investíciách v ČR presahujúcich hodnotu jednej miliardy
EUR čínske štatistiky Ministerstva obchodu neukazovali žiadny nárast čínskych

39

40

41

42

-, „Czech president's office says CEFC chairman Ye Jianming under probe, to leave
company“, Reuters, 19. marec 2018, https://www.reuters.com/article/china-cefcczech/czech-presidents-office-says-cefc-chairman-ye-jianming-under-probe-to-leavecompany-idUSP7N1NQ03L.
Xie Yu, „Guosheng puts CEFC under state ward as crackdown intensifies on
freewheeling private businesses“, South China Morning Post, 2. marec 2018,
http://www.scmp.com/business/companies/article/2135420/guosheng-puts-cefc-understate-ward-crackdown-intensifies; -„Konglomerát CITIC zalátá dluh za CEFC. Ta J&T
dluží 450 milionů eur“, iDnes.cz, 9. máj 2018,https://ekonomika.idnes.cz/citic-cefc-cvi/ekoakcie.aspx?c=A180509_170959_ekoakcie_rts.
Andrew Chubb, „Caixin’s investigation of CEFC and Chairman Ye Jianming“, South
China Sea Conversations, 29. marec 2018,
https://southseaconversations.wordpress.com/2018/03/29/caixins-investigation-ofcefc-and-chairman-ye-jianming/.
Jana Divinová a ČTK, „Konec války. Číňané splatili svůj dluh J&T“, iDnes.cz, 25. máj
2018, https://ekonomika.idnes.cz/j-t-citic-group-01i/ekonomika.aspx?c=A180525_085159_ekonomika_div.
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investícii v ČR (na druhej strane je potrebné uviesť že Česká národná banka
registrovala celkovo okolo 1 miliardy EUR v krajine).43
Je dobré pripomenúť aj jedno zo zistení projektu ChinfluenCE, že české médiá,
ktoré sa dostali do čínskeho vlastníctva, výrazne zmenili svoj spôsob písania o
Číne. V období, kedy boli médiá ovládané čínskym vlastníkom, dochádzalo
k vydávaniu len pozitívnych zmienok o Číne. 44 Celkovo sa teda dá trochu
zjednodušene konštatovať, že ČR previedla určitý počet aktív (aj keď možno nie
strategicky dôležitých, s určitou výnimkou médií) do čínskeho vlastníctva, a to
bez toho, aby do krajiny pritiekol zodpovedajúci čínsky kapitál.
Slovenska sa situácia okolo CEFC týka len o niečo menej ako Česka, keďže J&T
je pôvodom slovenská skupina s dôležitými aktivitami aj na Slovensku. V rámci
plánovaných akvizícii sa CEFC mala stať polovičným vlastníkom napríklad
Poštovej banky, čím by získala bankovú licenciu platnú nie len na Slovensku, ale
v celej EÚ. Tieto plány však zastavila Česká národná banka.45
CEFC sa okrem toho spomínala na Slovensku v súvislosti s plánovaným
nákupom TV Markíza, tento krát spoločne so skupinou PENTA. Projekt
ChinfluenCE v minulosti varoval, že takýto obchod by mohol ovplyvniť objektivitu
médií na Slovensku.46 Vo svetle súčasných problémov CEFC sa však zdá, že sa
tento obchod neuskutoční, podobne ako navýšenie podielu CEFC v rámci J&T a
ďalších plánovaných obchodov.
Dopady súčasného vývoja okolo CEFC môžu byť podobné ako tomu bolo po
roku 2011, kedy čínska spoločnosť COVEC opustila projekt výstavby diaľnice v
Poľsku, ktorý získala v tendri za prehnane nízku cenu a nakoniec nebola
schopná projekt uskutočniť ani dohodnúť sa na nových podmienkach. Tento
43

44

45

46

Rozdiely medzi štatistikami sú v dôsledku inej metodiky, viď MOFCOM, „Statistical
Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment” (Beijing: China Statistics Press,
2016); -,„Zeman odhadoval čínské investice na 95 miliard korun. Netrefil se o 72
miliard”, Echo24, 1. apríl 2018, https://echo24.cz/a/SLeHu/zeman-odhadoval-cinskeinvestice-na-95-miliard-korun-netrefil-se-o-72-miliard.
Ivana Karásková, Tamás Matura, Richard Q. Turcsányi, a Matej Šimalčík, 2018,
„Central Europe for Sale: The Politics of China’s Influence”,
http://www.chinfluence.eu/central-europe-for-sale-the-politics-of-chinas-influence-2/.
Michaela Štalmach Kušnírová, „Česi nesúhlasia, aby CEFC získala väčší vplyv na
materskú firmu Poštovej banky“, SME, 4. január
2018, https://ekonomika.sme.sk/c/20730804/cesi-nesuhlasia-aby-cefc-ziskala-vacsivplyv-na-matersku-banku-postovej-banky.html#ixzz5GcmVZLlA.
Matej Šimalčík, „Čínska hrozba pre Markízu?“, Denník N, 27. november 2018,
https://dennikn.sk/954201/cinska-hrozba-pre-markizu/.
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čínsky neúspech je dodnes pripomínaný a žiadna čínska spoločnosť stále
neuskutočnila úspešný projekt zameraný na infraštruktúru v rámci EÚ, čo môže
súvisieť práve so stratou kredibility plynúcej z poľskej skúsenosti s COVECom.
Je možné, že súčasný neúspech CEFC, respektíve získaná vedomosť o ich
podnikateľskom

modeli,

povedie

k

strate

záujmu

jednak

na

strane

stredoeurópskych podnikateľov, ale aj politikov, ktorí nebudú chcieť ohroziť svoje
postavenie a rozvíjať vzťahy s čínskymi partnermi, o ktorých solventnosti nebudú
absolútne presvedčení.

2.2 Obchodné vzťahy
Rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Čínou súvisel s vnútorným
vývojom v oboch štátoch od 90. rokov. Čínsky ekonomický rast a väčšie
otvorenie oboch štátov medzinárodnému obchodu (v prípade Číny hlavne po
vstupe do WTO v roku 2001) znamenal v prvom rade výrazný nárast čínskeho
importu na Slovensko, a s tým spojený rast nerovnosti v rámci vzájomného
obchodu. Postupné vyrovnávanie obchodnej bilancie nasledovalo najmä po
príchode zahraničných investícii na Slovensko začiatkom nového tisícročia
a najmä vďaka exportom týchto spoločností, hlavne v oblasti automobilovej
výroby.47
Globálna kríza v roku 2008 paradoxne prispela k zlepšeniu bilancie obchodu, keď
čínsky export na Slovensku dočasne poklesol, no slovenský export do Číny
pokračoval v rastúcom trende. Slovensko tak malo v rokoch 2008-2013 štatisticky
jednu z najvyrovnanejších obchodných bilancií s Čínou v rámci regiónu strednej a
východnej Európy, ktorá podľa niektorých údajov dosahovala dokonca slovenský
prebytok. Vďaka tomu je Slovensko v rámci obchodu s Čínou štatisticky jedným
z najúspešnejších štátov v Európe a pravdepodobne najúspešnejší v rámci
skupiny 16 štátov. Po sľubnom náraste slovenského exportu počas globálnej
krízy však približne od roku 2011 slovenský export do Číny stagnuje alebo

47

Pre podrobnejšiu ekonomickú analýzu vzťahov Slovenska s Čínou viď: Nora
Szikorová, 2012, „Development of the Chinese-Slovak Economic Relations“, Journal
of US-China Public Administration, Vol. 9, No. 12, 1368-1376.
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dokonca klesá. V roku 2017 tak Slovensko do Číny exportovalo menej tovaru ako
pred šiestimi rokmi48.
Z nasledujúcich grafov celkového obchodu medzi štátmi strednej a východnej
Európy a Čínou je zrejmé, že Slovensko so svojou obchodnou skúsenosťou
zásadne nevyčnieva spomedzi ostatných 16 štátov. Stále patríme medzi
hlavných obchodných partnerov Číny v našom regióne, aj keď ostatné štáty V4
nás v posledných rokoch predbehli. Zároveň sme však pred všetkými ostatnými
štátmi zúčastnenými v platforme 16+1. Celkovo tieto štáty nezaznamenali
relevantné obchodné nárasty od vzniku platformy či od rozbehnutia BRI.
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Obrázok 4: Obchod medzi Čínou a Slovenskom (tisíce USD), zdroj: UNCTAD

48

Čínske štatistiky však dlhodobo vykazujú vyššie hodnoty slovenských exportov. Ešte v
roku 2014 tak podľa čínskych štatistík Slovensko malo s Čínou pozitívnu obchodnú
bilanciu. Viď: https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=513.
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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. Slovenský export do Číny pozostáva prakticky vo
výlučnej miere z obchodu zahraničných firiem v oblasti automobilovej výroby. Až
približne 80 % slovenského exportu do Číny tak tvoria autá či časti áut. Pre
predstavu kontextu, samotný export áut do Číny predstavuje približne polovicu
slovenského exportu do celej Ázie.49
Bilaterálne vzťahy a aktivity slovenskej vlády vo vzťahu k Číne teda nie sú
rozhodujúcim faktorom tohto úspechu. Tým je atraktívne ekonomické prostredie
na Slovensku, ktoré v minulosti viedlo k prílevu investícii v oblasti automobilovej
výroby a vytvoreniu atraktívnej infraštruktúry v tomto sektore. Vysoký podiel

49

Andrea Éltető a 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.
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automobilovej výroby na slovenskom exporte 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 vysoký a s rastovými vyhliadkami. Tento vývoj
však bude závisieť na pokračovaní rozvoja a vitalite čínskej ekonomiky.
Čínsky premiér Li Keqiang na summite platformy 16+1 v Sofii oznámil, že Čína
chce znížiť clá na dovoz automobilov z 25 % na 10 %. Pokiaľ k tomuto v praxi
skutočne dôjde, dá sa predpokladať, že dopyt po slovenských autách v Číne
porastie. Zatiaľ však nie je jasné, kedy a akým spôsobom k tomuto kroku dôjde,
akých krajín sa bude týkať a kto z neho následne bude profitovať.
Čo sa týka exportu slovenských malých a stredných podnikov, ich podiel na
celkovom exporte Slovenska je prakticky zanedbateľný a momentálne existuje
málo snahy ale aj vyhliadok na zmenu tohto stavu. Slovensko v tejto situácii
relatívne zaostáva za väčšinou európskych štátov vrátane tých okolitých, ktorých
podniky 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 administratívne náročných a často nejasných
úloh. Štátna podpora a asistencia bude preto hrať určitú 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 zaujímaví 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 svojej výroby na trh, o ktorom má málo informácií a vníma ho do
určitej miery a pochopiteľne ako rizikový.
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Čína je jedným z najdôležitejších zdrojov importu pre Slovensko – viac než 8 %
slovenského importu prichádza práve z Číny (a toto číslo môže byť ešte vyššie s
ohľadom na nedávno medializované informácie o tom, že čínsky tovar bol v
colných štatistikách podhodnocovaný). Čo sa týka tejto štatistiky, viac na
Slovensko exportuje už len Česká republika (viac než 10 %) a Nemecko
(približne 17 %). Čo sa týka exportu je situácia odlišná, keď iba približne 1,6 %
slovenského exportu smeruje do Číny, čo robí z Číny 14. najdôležitejšieho
exportného partnera Slovenska. Pred Čínou sa tak nachádzajú štáty ako
Nemecko, ČR, Rakúsko, Poľsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, ale aj USA
či Rusko. Čína je však najväčším exportným trhom pre Slovensko v Ázii.
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3

Politické vzťahy Číny a Slovenska

3.1 Čínska zahraničná politika a pozícia Slovenska
Bývalý čínsky vysokopostavený štátny predstaviteľ Dai Bingguo sa v roku 2010
vyjadril, že Čína má tri kľúčové záujmy: bezpečnosť režimu, suverenitu štátu a
socio-ekonomický rozvoj.50 Podobné tri záujmy boli v roku 2014 identifikované
popredným čínskym profesorom medzinárodných vzťahov Qin Yaqingom, ktorý
definuje vnútornú politickú bezpečnosť ako primárny cieľ čínskej vládnej politiky.
Ekonomický rozvoj a suverenita sú pritom vnímané ako dva základné prvky, na
ktorých stojí bezpečnosť režimu.51
V posledných rokoch môžeme sledovať určitú zmenu smerovania čínskej
zahraničnej politiky. Aj keď nepanuje úplne zhoda na tom, aká zásadná táto
zmena je, väčšina odborníkov sa zhoduje, že po niekoľkých desaťročiach primátu
ekonomických faktorov sa do centra diania dostávajú politické faktory. Čína sa
navyše stáva podstatne aktívnejšou (alebo asertívnejšou), a to prakticky na
všetkých zahraničnopolitických a diplomatických frontoch.52 Kým niektoré z týchto
oblastí sú vnímané v Európe pozitívne (napríklad dôraz na klimatickú politiku),
iné sú naopak vnímané ako bezpečnostná hrozba (typicky aktivity v teritoriálnych
konfliktoch v Juhočínskom mori a inde).
S týmito procesmi v rámci čínskej zahraničnej politiky súvisia aj regionálne
diplomatické projekty – predovšetkým iniciatíva BRI a v regióne strednej a
východnej Európy platforma 16+1. Inštitút ázijských štúdií v minulosti publikoval
špeciálnu publikáciu venovanú Slovensku v rámci platformy 16+1

53

a

momentálne sa pripravuje podobná publikácia na tému možností Slovenska v
koordinácii postupov štátov V4 voči Číne.
Na tomto mieste teda postačí ak zhrnieme, že obe čínske iniciatívy neprinášajú
žiadnu zásadnú zmenu strategického smerovania Číny. To čo sa mení, a to
50

51

52

53

Dai Bingguo, “Stick to the Path of Peaceful Development“, China Daily, 13. december
2010, http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-12/13/content_11689670.htm.
Qin Yaqing, 2014, „Continuity through Change: Background Knowledge and China’s
International Strategy“, The Chinese Journal of International Politics, vol. 7, no. 3, 285314.
Richard Q. Turcsanyi, 2018, „Chinese Assertiveness in the South China Sea: Power
Sources, Domestic Politics, and Reactive Foreign Policy”, Cham: Springer.
Richard Q. Turcsanyi, 2016, “Postavenie a možnosti spolupráce Slovenska s Čínou
v rámci platformy 16+1”, Bratislava: Inštitút ázijských štúdií/CENAA.
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výrazne, je však miera čínskej aktivity smerom k rôznym svetovým regiónom,
vrátane strednej a východnej Európy, kde Čína zaraďuje aj Slovensko (v čínskom
ponímaní sa jedná o odlišný región od západnej Európy). Čína Slovensku
ponúka veľké množstvo platforiem, na ktorých sa môžu slovenskí predstavitelia
stretávať s čínskymi reprezentantmi, či už sa jedná o formálne diplomatické
kanály, sektorové dialógy, početné podnikateľské fóra, alebo veľmi širokú sieť tzv.
„people-to-people” kontaktov, ktoré však v čínskom ponímaní nie sú nezávislé,
ale sú regulované čínskym štátom.
Na druhej strane sa však dá konštatovať, že nie len Slovensku, ale väčšine
zúčastnených štátov tieto iniciatívy zatiaľ nepriniesli nič zásadné čo sa týka
ekonomiky. Práve ekonomické záujmy sú hlavnou motiváciou pre väčšinu týchto
štátov rozvíjať s Čínou užšie vzťahy. Zostáva otázne, či tieto iniciatívy zlepšia
svoje ekonomické výsledky, alebo sa zmení kvalita a kvantita diplomatického
záujmu, či už na strane Číny, zúčastnených štátov, alebo dokonca na oboch
stranách.
Slovensko ani zďaleka nepatrí medzi čínske zahraničnopolitické priority a je
rozhodne pre Čínu najmenej dôležité nie len spomedzi V4, ale celkovo spomedzi
všetkých našich susedov. Na druhej strane v rámci 16 štátov strednej a
východnej Európy sa Slovensko stále radí medzi tie dôležitejšie. Z globálneho
hľadiska a vo všeobecnosti je však potrebné akceptovať, že Slovensko je pre
Čínu málo dôležité a toto postavenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou
nezmení. Meniť tento fakt by zároveň ani nemal byť izolovaný cieľ slovenskej
diplomacie.
Jednoznačne najdôležitejšou devízou Slovenska vo vzťahu k Číne je členstvo v
EÚ a z toho plynúca (aj keď limitovaná podielom na rozhodovacej moci EÚ)
schopnosť ovplyvňovať spoločnú politiku EÚ voči Číne, ktorá je následne kľúčová
hlavne pre čínske ekonomické záujmy, ale v dôležitej miere aj pre jej geopolitiku.
Členstvo v EÚ však Slovensku dáva navyše symbolickú váhu v Číne - máme
štatút európskej krajiny a sme súčasť „Západu”. Práve to napríklad mohlo
prispieť k tomu, že sa Českej republike v určitých momentoch podarilo získať v
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Číne pomerne vysokú pozornosť a preskočiť napríklad balkánske štáty či iné
„neeurópske” a „nezápadné” štáty.54
Slovensko zatiaľ nevyslalo žiadne indikácie, že by si bolo vedomé možností,
ktoré z jeho medzinárodného postavenia plynú. Kým aktivity podobné tým
prezidenta Miloša Zemana nemusia slúžiť ako nasledovaniahodný príklad, česká
diplomacia v niektorých momentoch aj v tomto období dokázala udržať svoju
nezávislosť a dosiahnuť určité výsledky, či už politické alebo ekonomické, a to aj
v protiklade s prezidentom a do určitej miery aj vládou (napríklad podpis
kritického listu voči Číne kvôli kampani proti ľudskoprávnym právnikom, alebo
niektoré obchodné projekty). Dá sa teda povedať, že zdržanlivý postup
slovenskej diplomacie voči Číne nie je na celej čiare nesprávny, no určitý spôsob
vyššej aktivity by mohol byť produktívnejší, a to bez nutnosti uchyľovať sa k
„servilnosti”.
Čína a Rusko zvyknú byť v našich zemepisných šírkach vnímané spoločne ako
dve základné nedemokratické mocnosti, pred ktorými je potrebné mať sa na
pozore. Pravdou je, že čínske postupy niekedy navonok pôsobia podobne ako
ruské, medzi ich cieľmi ale aj stratégiou a taktikou - rovnako tak aj možnosťami však existujú významné rozdiely, ktoré je potrebné mať na pamäti.
Predovšetkým čínske ciele v globálnom ale aj regionálnom kontexte sú veľmi
odlišné od ruských. Čínsky rozvoj v priebehu posledných 40 rokov je príbehom o
úspechu globalizácie. Nejedná sa síce rozhodne o úspech liberálnej demokracie
a ani úspech voľného trhu, nič to však nemení na tom, že Čína patrí medzi štáty,
ktoré zo súčasného medzinárodného systému profitovali najviac. Preto, aby Čína
bola schopná ďalej pokračovať v tomto trende, potrebuje primárne medzinárodnú
stabilitu. Čína teda nemá záujem na tom, aby Rusko túto stabilitu podkopávalo,
ako sa napríklad deje na Ukrajine, v Gruzínsku, v Sýrii atď.
Čína zároveň nemá záujem ani na tom, aby bolo Rusko príliš silné. Nie je to tak
dávno, čo boli oba štáty na pokraji nukleárnej vojny a na oboch stranách existuje
54

Viď napr. Runya T. Qiaoan, 2015, „Chinese media coverage of the Czech Republic
and the Xi’s visit in Prague,“ Institute of Asian Studies, http://www.asian.sk/wpcontent/uploads/2016/04/Anan-Xi-CR.pdf; Ben Blanchard, „China's Xi lauds Czechs,
only Western leader at war parade“, Reuters, 4. september 2015,
https://www.reuters.com/article/us-ww2-anniversary-china-czech/chinas-xi-laudsczechs-only-western-leader-at-war-parade-idUSKCN0R40RJ20150904; „(B&R Forum)
Quotable quotes of world leaders at Belt and Road forum“, Xinhua, 14. máj 2017,
http://www.xinhuanet.com/english/2017-05/14/c_136282929.htm.
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latentné vnímanie hrozby zo strany toho druhého. 55 Čína rozhodne nechce
pomáhať Rusku, aby sa posilňovalo na úkor stredoázijských, kaukazských, či
východoeurópskych štátov, a tým zvyšovalo svoje postavenie oproti Číne.
Samozrejme, Čína nie je so súčasným svetovým poriadkom spokojná
bezvýhradne a snaží sa o jeho úpravu. Často sa diskusie o tom, či ho Čína chce
reformovať, alebo vytvoriť nový. Akokoľvek to je, Čína pracuje dlhodobo na vízii
tzv. multipolárneho sveta, kde by moc USA bola vyrovnávaná ďalšími
mocnosťami. Ktoré by to boli? Samozrejme hlavne Čína, okrem toho Rusko, ale
Čína stále vníma Európu do určitej miery ako potenciálne samostatný pól tohto
systému. Z tohto pohľadu sa dá povedať, že nie je v čínskom záujme, aby sa EÚ
rozpadla, alebo výrazne oslabila. Na druhej strane však asi nie je v čínskom
záujme ani to, aby bola EÚ príliš silná, ale v tomto sa Čína nebude príliš líšiť napr.
od preferencií USA.
Na základe týchto úvah je možné argumentovať, že Čína sa na Slovensku
nebude snažiť o podobné ciele ako Rusko, ktoré sa snaží oslabiť vnútornú
jednotu európskych štátov a ich schopnosť konať efektívne smerom do
zahraničia, v ideálnom prípade dosiahnuť odchod ďalších štátov z EÚ, NATO a
celkovo šíriť chaos a nestabilitu. Jedným z hlavných prvkov ruskej politiky voči
strednej Európe je v posledných rokoch dezinformačná kampaň.
Rusko a Čína sa líšia aj tým, aké majú v rámci strednej Európe možnosti. Na
jednej strane je Rusko vo výhodnej pozícii vďaka kultúrnej, lingvistickej a
historickej prepojenosti na tento región. Rusko jednoducho strednej Európe
rozumie (aj keď možno špecifickým spôsobom) a navyše vie čerpať z určitých
historických udalostí, typicky „oslobodenie” počas druhej svetovej vojny alebo
dlhodobé sympatické sentimenty plynúce z panslavizmu, kresťanskej jednoty, či
ako bašta tradičných hodnôt pred „dekadentnosťou Západu”. Na druhej strane
Čína má od Ruska výhodu plynúcu z relatívneho úspešného domáceho modelu,
o ktorom Čína stále otvorenejšie hovorí ako o alternatíve k západnému
demokratickému kapitalizmu. S rastom celkového objemu a technologickej
úrovne čínskej ekonomiky sa navyše pre Čínu otvárajú nové ekonomické
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Mark O’Neill, “Nixon intervention saved China from Soviet nuclear attack“, South
China Morning Post, 12. máj 2010, http://www.scmp.com/article/714064/nixonintervention-saved-china-soviet-nuclear-attack.
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nástroje, ktorými postupne necháva Rusko za sebou s jeho možnosťami
plynúcimi takmer výlučne z bohatstva nerastných surovín.

3.2 Slovenská politika voči Číne
Čína dlhodobo nestojí v centre zahraničnopolitického záujmu Slovenska. Avšak v
poslednej dobe je viditeľná zmena prístupu voči Číne, ktorá bola zachytená
najmä prijatím Koncepcie rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou
republikou a Čínskou ľudovou republikou 2017-202056 a v nadväzujúcom akčnom
pláne57 (ten zatiaľ nebol schválený z dôvodu absenciu konsenzu v rámci vlády).
Ako vypovedá už názov dokumentu, slovenská politika voči Číne je definovaná
najmä ekonomickými záujmami, pričom v nej absentuje zhodnotenie implikácií
pre slovenské politické a bezpečnostné záujmy.
Ekonomické (obchodné a investičné) záujmy Slovenska sú do veľkej miery
ovplyvnené asymetriou vzájomných slovensko-čínskych vzťahov, ktorá sa
prejavuje napríklad aj značným obchodným deficitom Slovenska voči Číne.
Čínsky export na Slovensko má viac ako päťnásobne väčší objem ako slovenský
export do Číny. Avšak je nutné uznať, že zo všetkých 16 štátov strednej a
východnej Európy má Slovensko jednu z najlepších obchodných bilancií, čo je
však takmer výlučne dôsledok aktivity automobilového sektora a veľkých
spoločností a nie úspešnej ekonomickej diplomacie či schopnosti slovenských
malých a stredných podnikov.58
Slovenská vládna politika v súčasnosti identifikuje tieto oblasti ako najdôležitejšie
záujmy pre ďalší rozvoj vzťahov s Čínou:
 pritiahnuť investície s vysokou pridanou hodnotou na Slovensko;
 podporiť slovenských podnikateľov s potenciálom uspieť na čínskom trhu;
 podporiť cestovný ruch (pritiahnutie čínskych turistov na Slovensko);
 rozvíjať doteraz často zanedbávané politické vzťahy.
Okrem nástrojov bilaterálnej spolupráce figurujú v Koncepcii aj multilaterálne
rámce spolupráce s Čínou ako nástroje rozvoja vzájomných vzťahov. Ide o tri
56
57
58

Viď https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/203.
Viď https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2017/654.
Kristína Kironská a Richard Q. Turcsányi, 2017, „Slovak policy towards China in the
age of Belt and Road Initiative and 16+1 Format”, China-CEE Institute, Working paper
series no. 2, https://china-cee.eu/wp-content/uploads/2018/02/Work_paper201702.pdf
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rámce, a to 16+1, V4+Čína a EÚ+Čína. Každý z nich slúži na dosiahnutie iných
cieľov, pričom najviac pozornosti je venovanej formátu 16+1, od ktorého si
Slovensko (podobne ako ďalšie zúčastnené štáty) sľubovalo nárast čínskych
investícií, čo sa však zatiaľ nenaplnilo.
V zásade je možné konštatovať, že napriek očakávaniam sa formát 16+1 nestal
nástrojom na posilnenie ekonomických vzťahov a najväčší prínos pozostáva z
rozvoja symbolickej politickej spolupráce. Rámec V4+Čína bol zatiaľ skôr
marginálny, a to aj z dôvodu neochoty členov V4 preniesť sa cez mentalitu
vzájomného súťaženia v budovaní vzťahov s Čínou a snahe prilákať čínske
investície do svojich štátov. Napriek tomu môže v budúcnosti zohrávať
významnejšiu rolu, obzvlášť ak dôjde k utlmeniu formátu 16+1. 59 Z pohľadu
praktického významu ostáva najdôležitejší multilaterálny rámec vzťahov SR s
Čínou na úrovni EÚ.
Je dôležité, aby slovenská politika pri rozvoji vzťahov s Čínou dbala na
využívanie všetkých troch multilaterálnych rámcov a nespoliehala sa vo veľkej
miere len na Čínou iniciovaný formát 16+1. Prílišný dôraz len na jeden formát
spolupráce totiž vytvára riziko súvisiace s vysokou mierou závislosti na iniciatíve,
ktorej ďalší rozvoj je pevne v čínskych rukách, a to za stavu, kedy existujú
pochybnosti o čínskej motivácii na jej vytvorenie.

59

Matej Šimalčík, 2018, „Multilateralism as a Tool in Slovak China Policy: The Case of
16+1, V4+China, EU+China.” China-CEE Institute, Working paper series no. 18.
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3.3 Mediálny obraz Číny na Slovensku
Od predstavenia iniciatívy čínskym prezidentom Xi Jinpingom sa v slovenských
médiách stále zvyšuje počet zmienok o BRI (tabuľka 1). V roku 2017 bola téma
spomenutá v slovenských médiách (televízia, rozhlas, tlač, online) viac ako 700krát.60

Rok

Počet článkov, ktoré
majú BRI v nadpise

Počet článkov, ktoré
spomínajú BRI v texte

2013

15

86

2014

15

136

2015

25

258

2016

51

375

2017

132

664

2018

155

792

Tabuľka 1: Počet spomenutí BRI v slovenských médiách 2013-2018,
zdroj: Newton Media

Celkový obraz Číny, ktorý je prezentovaný v slovenských médiách, nie je veľmi
pozitívny. Podiel negatívnych článkov o Číne je takmer 4,5-krát vyšší ako podiel
pozitívnych článkov. Napriek tomu ale väčšina článkov a mediálnych výstupov
odzrkadľuje neutrálny obraz Číny.
Avšak mediálne pokrytie BRI na Slovensku sa odchyľuje od horeuvedeného
všeobecného trendu. Podiel článkov, ktoré spomínajú BRI a vytvárajú pozitívny
obraz Číny, je vyšší ako percento položiek s negatívnym pohľadom na Čínu a
BRI. Podiel pozitívnych článkov je približne 1,5-krát vyšší ako podiel negatívnych
článkov. Inými slovami, mediálne výstupy, ktoré sa zaoberajú BRI, majú
tendenciu byť pozitívnejšie ako ostatné výstupy, ktoré sa zaoberajú Čínou.
Pokiaľ ide o jednotlivé médiá, Pravda a Hospodárske noviny sa vynímajú
vzhľadom na ich veľmi pozitívne pokrytie témy BRI. V Pravde bolo za skúmané

60

Údaje uvedené v tejto časti pochádzajú z výskumu autorov v rámci projektu
ChinfluenCE. Dostupné na: http://www.chinfluence.eu/slovak-media-analysis/.

Spreading knowledge about Asia

43

obdobie 57% pozitívnych článkov, zatiaľ čo v Hospodárskych novinách bol tento
podiel až 71%. Najnegatívnejší pohľad na BRI prinášajú Denník N a Týždeň. Obe
tieto médiá mali 100% podiel na negatívnych článkoch vo vzorke skúmaných
článkov. To však nie je prekvapujúce, pretože v celkovej vzorke článkov o Číne
mali obe médiá značne vyšší podiel negatívnych článkov ako neutrálnych.
Pre ilustráciu toho, ako sa na Slovensku rozvíja diskusia o BRI, je vhodné zobrať
do úvahy témy, s ktorými sa BRI objavuje v médiách. Najčastejšie sa BRI spája
so širšou témou čínskych investícií, ako aj s hospodárskym rastom Číny (vrátane
jeho spomalenia) a čínskym vplyvom vo svete. V zozname prvých desiatich tém,
ktoré sa diskutujú v súvislosti s BRI, sa objavila len jedna prísne politická téma, a
to otázka ľudských práv v Číne, ktorá bola spomenutá v 16 % článkov o BRI.
Zvyšných deväť bolo buď čisto ekonomických, ako napríklad čínsky vývoz, alebo
zmiešané ekonomicko-politické témy, ako napríklad bilaterálne vzťahy so
Slovenskom (tabuľka 2).
Téma

Počet spomenutí (%)

čínske investície

46

čínsky ekonomický rast

36

čínsky vplyv vo svete

30

obchod

27

bilaterálne vzťahy so Slovenskom

25

čínska hospodárska politika

20

ľudské práva v Číne

16

čínsky export

14

čínsky vplyv na Slovensku

14

čínska zahraničná politika

13

vzťahy s USA

13

Tabuľka 2: Spojitosť BRI s inými témami, zdroj: ChinfluenCE
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4

Slovensko a Nová hodvábna cesta
Slovensko je jedným z mnohých štátov, ktoré sú zapojené v iniciatíve BRI. Hoci
sa Slovensko medzi prvými prihlásilo k iniciatíve podpisom Memoranda o
porozumení v roku 2015 a od roku 2012 rozvíja vzťahy s Čínou okrem iného aj
vďaka platforme združujúcej 16 štátov strednej a východnej Európy a Čínu, tzv.
16+1, celkovo sa Slovensko radí medzi pasívnejšie štáty vo vzťahu s Čínou.
Až donedávna sa Slovensko považovalo za jeden zo štátov s najmenším
záujmom o Čínu v strednej Európe. V 2016 bol predseda vlády Robert Fico
jedným z mála chýbajúcich na summite zoskupenia 16+1 v Suzhou. Dokonca aj
miesto veľvyslanca Slovenskej republiky v Pekingu bolo v tom roku prázdne.
Ostatné štáty V4 boli omnoho aktívnejšie v rozvoji vzťahov s Čínou. Poľsko je
považované za najdominantnejšie vo vzťahoch s Čínou v zoskupení 16+1,
Maďarsko má najväčšiu čínsku diaspóru v regióne a najväčšie množstvo
čínskych PZI, a Česká republika, aj keď pred 2012 považovaná za najsilnejšieho
kritika Číny v Európe, sa pokúša o postavenie čínskej brány do Európy. Na
rozdiel od Českej republiky napr. nepodpísalo Slovensko s Čínou akčný plán pre
implementáciu memoranda o zapojení do BRI.
V roku 2016 spôsobilo mediálny rozruch stretnutie prezidenta Andreja Kisku s
Dalajlámom, čo viedlo ku kritike zo strany Číny a čiastočnému utlmeniu
politických vzťahov. Je ale dôležité poznamenať, že zdržanie sa kritiky Číny a
pasívne vyčkávanie nie sú dostatočné na to, aby Slovensko profitovalo z BRI.
Naopak, neexistuje jednoznačný dôkaz, že kritika Číny vedie k zníženiu
ekonomickej spolupráce s Čínou. Dokonca ani štáty, ktoré v posledných rokoch
zastávali výrazne pozitívny prístup k Číne, nezaznamenali relevantný nárast
ekonomickej spolupráce.
Od roku 2017 sa na Slovensku prejavujú zmeny vo vzťahu k Číne. V apríli vláda
schválila

Koncepciu

rozvoja

hospodárskych

vzťahov

medzi

Slovenskou

republikou a Čínskou ľudovou republikou na roky 2017 – 2020. Tým vznikol
unikátny dokument nielen na Slovensku, ale aj medzi štátmi V4. V júni 2017
vláda vymenovala splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre vyjednávanie o
ekonomickom páse hodvábnej cesty a námornej cesty 21. Storočia, ktorým je
štátna tajomníčka ministerstva financií Dana Meager. Napriek zvýšenej aktivite
zo strany Slovenska v poslednej dobe, vnímať Slovensko ako privilegovaného

Spreading knowledge about Asia

45

člena BRI je nesprávne. Slovensko nie je kľúčovým článkom, naopak, čo sa týka
dôležitosti, pravdepodobne zaostáva za všetkými svojimi piatimi susedmi a
mnohými ďalšími zúčastnenými štátmi.
Čína vo všeobecnosti a konkrétne BRI ponúkajú určité pozitíva pre Slovensko, či
už ekonomického, spoločenského, alebo politického charakteru. V minulosti
viaceré projekty spolupráce s Čínou, či už priamo v súvislosti s BRI alebo nie,
neboli úspešne realizované. Týka sa to napríklad zavedenia priamej leteckej
trasy, výstavby slovenských diaľnic čínskou firmou pomocou PPP alebo vodnej
elektrárne na rieke Ipeľ. V roku 2017 sa diskutovalo o potenciálnom vstupe
čínskeho investora do U.S. Steel a do televízie Markízy, tieto projekty však stáli
mimo iniciatívy BRI a podľa posledných informácií nebudú realizované. Preto,
aby sa Slovensku podarilo z tejto iniciatívy viac profitovať a minimalizovať
potenciálne negatíva, musí vyvinúť určitú špecifickú aktivitu.
Aktivitu spojenú s BRI vyvíjajú do veľkej miery hlavne tri ministerstvá
(ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo financií a ministerstvo dopravy), ale
záujem prejavuje napríklad aj ministerstvo poľnohospodárstva, Eximbanka alebo
Finančná správa. Úradníci z ministerstva zahraničných vecí uviedli, že sú
otvorení iniciatíve, avšak zdôraznili, že BRI považujú za čisto ekonomický
orientovanú iniciatívu a neberú do úvahy politické ani iné aspekty.61 Ministerstvo
financií vymenovalo splnomocnenkyňu vlády pre rokovania BRI, Danu Meager,
ktorá sa spolu s jej poradcom Štefanom Adamcom zúčastňuje rokovaní s čínskou
stranou. Ministerstvo dopravy a výstavby propaguje Slovensko ako tranzitnú
zónu na východo-západnej a severo-južnej križovatke na seminároch a
výstavách v Číne. Jedného z takýchto podujatí, Intermodal China 2017, sa
zúčastnilo 16 štátnych a súkromných dopravných a logistických spoločností zo
Slovenska (ŽSR, ZSSK Cargo, Slovenská pošta, Verejné prístavy, atď.), ktoré
boli oslovené pracovnou skupinou pre implementáciu memoranda o porozumení
medzi Slovenskom a Čínou o podpore BRI pod vedením Petra Hrapka z
Ministerstva dopravy a výstavby v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO).62 Ďalším príkladom je medzinárodná konferencia
v Košiciach s témou „Slovensko – vstupná brána do Európy pre Novú hodvábnu
cestu z Číny“ z apríla 2018.
61
62

Interview na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Interview na Ministerstve dopravy a výstavby.
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Aktivity Slovensko vyvíja aj v colnej oblasti. Na okraji summitu 16+1 v Rige bolo
v novembri 2016 podpísané memorandum o implementácii spolupráce v rámci
BRI medzi Finančnou správou a Generálnou colnou správou Číny. Cieľom je
zjednodušenie pohybu tovarov, zjednotenie colných predpisov a certifikácie
medzi oboma krajinami v oblasti prepravy tovarov, a tým vylepšiť postavenie
Slovenska ako vstupnej brány pre čínske výrobky. K bilaterálnej dohode sa
v roku 2017 pripojil ak Kazachstan. Doteraz však nepristúpilo Rusko a Ukrajina,
ktorých spolupráca je pochopiteľne kľúčová.
Vo veci prístupu k BRI medzi ministerstvami neexistuje zhoda. Zatiaľ čo MH, MD
či MF majú voči potenciálu zapojenia SR a jeho konkrétnych prínosov
optimistickejší pohľad, MZVaEZ zastáva skeptickejšie stanovisko. Do toho
vstupuje i určitá konkurencia medzi ministerstvami. Napriek dôležitému kroku
prijatia Koncepcie nebol na ňu nadväzujúci Akčný plán prijatý. Koncepcia bola
iniciatívou MH, ku ktorej malo MZVaEZ viaceré výhrady 63 . Podľa MZV boli
dokumenty príliš ambiciózne, chýbala podrobnejšia kvantifikácia nákladov,
konkretizácia

statusu

nových

navrhovaných

inštitúcií

a predovšetkým

kvantifikácia reálneho potenciálu ekonomickej diplomacie voči Číne. Keďže
Akčný plán nebol prijatý, jeho kľúčové opatrenia, najmä vo veci posilnenia
diplomatickej prítomnosti v Číne, ostali na papieri.
V súčasnosti je hlavnou aktivitou Slovenska v rámci BRI zvýšenie podielu na
tranzitnej železničnej nákladnej preprave Čína – Európa, s využitím prekladacích
kapacít na východnom Slovensku, konkrétne Terminálu kombinovanej dopravy
(TKD) Dobrá. Tento projekt je v princípe realistický a môže pre Slovensko
znamenať určité výhody spojené najmä s poplatkami za využitie našej
infraštruktúry. Výhoda železničného spojenia Čína – Slovensko je v tom, že bude
primárne využívať už existujúcu infraštruktúru a môže prispieť k vytvoreniu
dodatočnej železničnej trasy do Európy k tej, ktorá vedie cez Rusko, Bielorusko
do Poľska a momentálne je už z veľkej miery vyťažená (Malaszewice/Brest). Na
poľsko-bieloruskej hranici stoja kvôli nedostatočnej infraštruktúre vlaky až 6 dní,

63

Viď pripomienkové konanie k Akčnému plánu,
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum212870?prefixFile=m.

Spreading knowledge about Asia

47

čo poskytuje priestor pre konkurenciu 64 . Vďaka svojej pozícii a existujúcej
infraštruktúre by Slovensko mohlo ponúknuť nové železničné spojenie cez Rusko,
Ukrajinu na východné Slovensko, odkiaľ by potom mohlo pokračovať ďalej do
západnej, južnej alebo severnej Európy (obrázok 1).

Obrázok 8: Tri možné trasy z Číny na Slovensko, zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby
SR, 2017

Výhod tejto novej linky je hneď niekoľko. Širokorozchodná železničná trať z
Ruska a Ukrajiny končí na východnom Slovensku, kde existujúci intermodálny
terminál TKD Dobrá dokáže preložiť tovar na európske železnice. Kapacita
terminálu je až 200 000 kontajnerov ročne, respektíve 9 vlakov denne. Navyše
Košice by mohli zohrávať dôležitú úlohu a slúžiť ako tzv. hub, keďže sa tu križujú
diaľnice a mesto má aj medzinárodné letisko. Taktiež existujú plány na výstavbu
nového inovačného a priemyselného parku, vedľa nového intermodálneho
terminálu, ktorý by tu mohol vyrásť. Tieto dopravné plány by si pravdepodobne
vyžadovali dodatočnú modernizáciu, ak by sa dopravná linka využívala vo
väčších objemoch, no okrem toho je koridor pripravený na prevádzku.
Okrem súčasných trás existuje viac či menej reálny potenciál rozvoja logistickej
úlohy Slovenska aj v rámci ďalších prepojení Čína – Európa. V rámci
železničných prepojení Čína počíta i s južnými trasami (obchádzajúcimi Rusko)
cez Kaspické more, či Turecko, aj keď rozvoj momentálne nie je príliš reálny.
V rámci kombinovanej železničnej a námornej prepravy Čína tiež rozvíja
prepojenie cez grécky prístav Pireus a Balkán. Potenciál zapojenia Slovenska
64

Vitaly Lobyrev et al., 2018, „Belt and Road Transport Corridors: Barriers and
Investments“, Eurasian Development Bank, Institute of Economy and Transport
Development.
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existuje i v prípade využitia rumunského prístavu Konstanca na ďalšiu prepravu
tovaru z Číny po Dunaji. Najväčší potenciál však v súčasnosti predstavuje práve
úloha ako centra pre preklad a ďalšiu distribúciu tovaru v súvislosti s existujúcou
trasou cez Ukrajinu.
Vlaky medzi Európou a Čínou dosiahli v posledných rokoch dynamický rast, kedy
sa ich počet doteraz prakticky každý rok zdvojnásobil. Čínsky plán dosiahnuť
počet 5000 vypravených vlakov do roku 2020 bude možno dosiahnutý už v roku
2018. Ako však ukazujú údaje nižšie, trasu cez Ukrajinu na Slovensku využilo
minimálne množstvo vlakov. V roku 2017 to nebolo ani 1 %. Čínska strana pritom
signalizovala, že by roku 2018 mohlo slovenskú trasu využiť až 500 vlakov,
s potenciálnym nárastom na 1000. Slovensko dokonca deklaruje, že má cieľ
dosiahnuť podiel 50 % na tranzitnej preprave Čína – Európa.

Rok

Celkový počet
vlakov Čína –
Európa

Vlaky
prekladané v
TKD Dobrá

2011

17

0

2012

42

0

2013

80

0

2014

308

0

2015

815

18

2016

1 702

12

2017

3 673

28

2018

2 490

97

Tabuľka 3: Vývoj počtu vlakov Čína – Európa a podiel Slovenska, Zdroj: Ministerstvo
65
dopravy a výstavby SR, ZSSK CARGO, 2017

65

Údaje pre celkový počet vlakov sú za január-jún, vlaky cez TKD Dobrá za januárseptember.
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V roku 2017-2018 boli v TKD Dobrá prekladané tieto vlakové linky:


Xi'an – Budapešť (pravidelná linka)



Changsha – Budapešť (pravidelná linka)



Dalian – Bratislava (skúšobný vlak)



Chengdu – Viedeň (skúšobný vlak)



Chongqing – Duisburg (pravidelná linka)

Zatiaľ jediným vlakom s konečnou destináciou na Slovensku bol vlak
zo severovýchodného

čínskeho

prístavného

mesta

Dalian

do

Bratislavy

vypravený v októbri 2017. Podľa dostupných informácií mala po skúšobnom
vlaku v roku 2018 vzniknúť na tejto trase pravidelná linka. Tá však doteraz
nebola uvedená do prevádzky, keďže lokálna vláda neschválila potrebné dotácie.
Problémom mohla byť i pomalá prekládka pri skúšobnej prevádzke vlaku a tým
spôsobené zdržanie, ktoré vzniklo napriek dostupným kapacitám. Podľa ďalších
informácií

sa

celkovo

diskutovalo

o

vzniku

až

piatich

nových

liniek

prechádzajúcich cez Slovensko.
Avšak súčasná situácia (12/2018) je, že žiadne vlaky z Číny cez Ukrajinu na
Slovensko nepremávajú. K zastaveniu premávky prišlo už v minulosti (od júna
2016), kedy Rusko zabránilo priamemu vstupu tovaru z Ukrajiny na územie
Ruska. Tentoraz k zastaveniu prepravy podľa dostupných informácii viedlo
spomalenie prechodu cez Ukrajinu, kde sa čas tranzitu predĺžil z pôvodných 2 dní
až na 4 dni 66 . V prípade vlakov s destináciou v Maďarsku prišlo k sprísneniu
vyclievania v súvislosti s colnými škandálmi zistenými OLAF. Opätovné otvorenie
týchto liniek cez Slovensko je momentálne otázne.
Ako dokazuje opätovné zastavenie prevádzky vlakov, najväčším problémom pre
využívanie trasy cez Slovensko sú v súčasnosti faktory, ktoré nie sú v rukách
Slovenska. Slovensko je vo veľkej miere odkázané na situáciu na Ukrajine
a vývoj rusko-ukrajinského konfliktu, čo aj v prípade ideálnych podmienok na
slovenskej strane zamedzuje plne využiť potenciál slovenskej trasy.
Ďalším problémom je nedostatočné povedomie v Číne o možnostiach využitia
slovenskej trasy. Je treba poznamenať, že oficiálny čínsky plán pre vlaky medzi

66

Informácie poskytnuté spoločnosťou ZSSK Cargo.
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Čínou a Európou na roky 2016-2020 vôbec nespomína trasu cez Slovensko67.
Čínski

partneri

často

vôbec

nevedia,

že

existuje

možnosť

využiť

„slovenskú“ trasu. Mimo toho existujú obavy o bezpečnosť tranzitu cez Ukrajinu.
Pracovníci MD v smere propagácie využitia slovenskej trasy uskutočnili desiatky
stretnutí s čínskymi partnermi, ako sa aj zúčastnili, respektíve organizovali väčšie
propagačné podujatia68.
Práve v tomto smere môže byť veľmi účinná politická podpora z vyšších miest,
ktorá je v Číne často kľúčovým faktorom pre úspech. Na druhej strane je tiež
nutná sústredená činnosť slovenských diplomatických zástupcov v Číne.
Lotyšsko má napríklad v Číne vyslaného dopravného experta, ktorého agenda je
spolupracovať s čínskymi orgánmi a lobovať za konkrétne priority v oblasti
železničného prepojenia.
Plány budovania ďalšej infraštruktúry v súvislosti so železničným spojením je
potrebné brať s rezervou, aj keď je dobré diskutovať o nich. Jedná sa o
budovanie ďalších prekladísk, predlžovanie širokorozchodnej trase, či vznik
priemyselného parku. Aj v prípade stabilizácie ukrajinskej trasy nie je výnosnosť
týchto projektov automatická a je nutné ich dôkladne zvážiť. Železničné spojenia
z Číny do Európy dnes fungujú vo veľkej miere vďaka čínskej politickej
objednávke a sú subvencované. Ich dlhodobá udržateľnosť preto nemusí byť
samozrejmá. Čína postupne znižuje úroveň dotácií pre jednotlivé vlakové
spojenia a v horizonte rokov 2020-2022 by mali fungovať na princípe reálnych
trhových požiadaviek. Nehospodárne spojenia tak budú zrušené. Je tiež
predpoklad, že v tomto horizonte príde k určitému ustáleniu využívaných
prepravných koridorov. Ak sa trasa cez Slovensko neosvedčí ako vhodná
možnosť, môže to ohroziť jej dlhodobý potenciál.
Nie je evidentné, že by BRI poskytoval zlepšenie prístupu na čínsky trh, aj keď
rôzne BRI akcie poskytujú možnosti na prezentáciu a predaj, napríklad obchodné
veľtrhy, konferencie, obchodné misie, atď. Nedá sa ani predpokladať, že by
priama linka z Číny na Slovensko mala nejaký zásadný dopad na podporu
slovenského exportu do Číny, a teda vyrovnanie nepriaznivej obchodnej bilancie
s Čínou. Väčšina vlakových liniek medzi Čínou a Európou je dnes jednosmerná,
67

68

The Leading Group Office on the Construction of the Belt and Road, „Development
Plan of China-Europe Freight Train Construction (2016-2020)”,
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/zchj/qwfb/35975.htm.
E-mailová komunikácia s Ministerstvom dopravy.
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keďže na európskej strane neboli vytvorené podmienky na naplnenie spiatočných
vlakov. Pre príklad: z 97 vlakov prekladaných v TKD Dobrá v roku 2018
smerovalo 67 z Číny do Európy; s tovarom z Európy však terminálom prešlo len
30 vlakov.
Slovensko má s Čínou významne negatívnu obchodnú bilanciu, ktorá sa
posledné roky zhoršovala s tým, ako klesal slovenský export do Číny. Drvivá
väčšina slovenského exportu do Číny je tvorená automobilmi, len mizivé percento
je export malých a stredných podnikateľov. Kým pre niektorých podnikateľov
Čína môže predstavovať zaujímavú príležitosť, je nepravdepodobné, že väčší
počet slovenských malých a stredných podnikov bude schopných v budúcnosti
výrazne zvýšiť svoj export do Číny. Pre tých je čínsky trh často veľmi neľahkou
výzvou, jednak kvôli jeho objektívne zložitým štrukturálnym charakteristikám, ale
aj kvôli obťažnosti prístupu a regulačnej zložitosti.

Celkový nezáujem

slovenských firiem o čínsky trh dokázalo aj to, že sa na China International
Import Expo (CIIE) v novembri 2018 zúčastnili len dve slovenské firmy (celkovo
sa zúčastnilo asi 3000 firiem).
Konkrétnym príkladom slovenských exportov a ich problémov v Číne môžu byť
mliekarenské výrobky. Po zdĺhavom procese certifikácie sa udelenie povolenia
na export do Číny pre slovenských výrobcov blíži k úspešnému koncu 69 .
Schopnosť dosiahnuť potrebný rozsah výroby a úspešne obstáť v konkurencii na
čínskom trhu je však otázna. Čína napríklad na základe dohôd o voľnom
obchode postupne znižuje clá na mliekarenské výrobky z Nového Zélandu či
Austrálie. Slovenské (a európske) výrobky tak budú potenciálne musieť obstáť
nielen voči vysokej kvalite, ale aj nižšej cene zahraničných výrobkov. Tie navyše
majú svoje meno, ktoré Slovensku ako značke kvality momentálne chýba.
BRI neponúka významné finančné fondy, ktoré by boli pre Slovensko výhodné.
Slovensko má prístup k lepším finančným možnostiam zo štrukturálnych fondov
EÚ, navyše si vie požičať na finančných trhoch za nižšiu úrokovú mieru ako tú,
ktorú štandardne ponúka Čína. Rôzne finančné nástroje, ktoré sú súčasťou tejto
iniciatívy, sú určené najmä pre budovanie infraštruktúry v rozvojových štátoch.
Napriek tomu môže byť finančná spolupráca s Čínou, v rámci BRI či mimo,

69

ŠVPS SR, „Čínska delegácia overuje kvalitu slovenského mlieka a výrobkov“, 28.
november 2018, https://www.svps.sk/zakladne_info/cinska_misia.asp.
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pozitívnym faktorom, či už na miernu diverzifikáciu finančného portfólia, alebo
ako symbolická podpora pre rozvoj vzťahov s Čínou.
Jedným z fenoménov spojených s BRI je aj pokračujúci rast počtu čínskych
turistov vo svete. Tento rastúci trend má potenciál zvýšiť počet čínskych turistov
aj na Slovensku. Šancou Slovenska je jednak napojiť sa na trasy pokrývajúce
viacero európskych štátov, v tomto prípade však turisti na Slovensku strávia
málokedy viac ako 1-2 dni. Možnosť rozvoja poskytuje spolupráca krajín V4
v tejto oblasti, zameraná na spoločnú propagáciu štyroch krajín ako jednotnej
turistickej destinácie. Určitý potenciál môžu mať na Slovensku špecifické
programy, napríklad zamerané na prírodu (hory, jaskyne), či kultúru a dejiny
(hrady, folklór)
.
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Inštitút ázijských štúdií (IAS)
IAS je nezávislým výskumným inštitútom sídliacim v Bratislave. Hlavným cieľom
inštitútu je podpora a realizácia výskumu 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, seminárov, podporou výučby ázijských tém na
univerzitách v SR a vydávaním publikácií. Našimi hlavnými oblasťami záujmu sú
medzinárodné vzťahy a bezpečnostné štúdiá, kým geograficky pokrývame
primárne regióny východnej, južnej a juhovýchodnej Ázie. Inštitút spolupracuje
s podobnými organizáciami v ďalších stredoeurópskych krajinách za účelom
maximalizovať objem relevantných vedomostí pre región štátov V4.

V prípade záujmu o spoluprácu budeme radi ak nás kontaktujete na
institute@asian.sk.
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Lucia Husenicová | Predsedníčka správnej rady IAS
Lucia pôsobí na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde aj obhájila dizertačnú prácu na tému Severná
Kórea ako geopolitické ohnisko. Absolvovala viacero výskumných pobytov na
univerzitách v Európe a Ázii. Odborne sa zameriava najmä na vývoj na
Kórejskom polostrove, bezpečnostnú situáciu v severovýchodnej Ázii.

Kristína Kironská | Výskumníčka IAS
Kristína získala doktorát v odbore východoázijských štúdií z taiwanskej National
Sun Yat-sen University. Odborne sa venuje demokratizácii a ľudským právam so
zameraním na Mjanmarsko a vzťahom Slovenska s Čínou. Pôsobí taktiež
v Amnesty International.

Filip Šebok | Výskumník IAS
Filip absolvoval magisterské štúdium na Masarykovej univerzite v Brne
v odboroch medzinárodné vzťahy a sinológia. Momentálne rozširuje svoju
kvalifikáciu v oblasti medzinárodných vzťahov na Renmin University v Pekingu.
Pôsobil aj v inštitúte STRATPOL a absolvoval stáže na slovenskom Ministerstve
zahraničných vecí a európskych záležitostí a na slovenskom veľvyslanectve
v Pekingu. Venuje sa najmä čínskej domácej a zahraničnej politike.

Matej Šimalčík | Výkonný riaditeľ IAS
Matej vyštudoval právo na Masarykovej univerzite v Brne a medzinárodné vzťahy
so zameraním na východnú Áziu na holandskej University of Groningen. Zaoberá
sa najmä vzťahmi Číny s EÚ a strednou Európou a čínskym vplyvom v Európe.
Absolvoval študijný pobyt na Tsinghua University v Pekingu. V minulosti pôsobil
ako právny poradca slovenskej pobočky Transparency International.

Richard Q. Turcsányi | Programový riaditeľ IAS
Richard je jedným zo zakladateľov IAS. Na Masarykovej univerzite v Brne získal
doktorát z medzinárodných vzťahov. Jeho dizertačná práca sa venovala otázke
čínskej asertivity v Juhočínskom mori. Absolvoval študijne a výskumné pobyty na
univerzitách v Kanade, Spojenom kráľovstve, Číne, či na Taiwane. V súčasnosti
pôsobí ako odborný asistent na Mendelovej univerzite v Brne a ako výskumníksenior na Palackého univerzite v Olomouci. Okrem toho je členom viacerých
európskych výskumných centier zameraných na Áziu a medzinárodné vzťahy.
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Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ázijských štúdií.

Spreading knowledge about Asia

Inštitút ázijských štúdií
Murgašova 2
811 04 Bratislava

www.asian.sk
institute@asian.sk
facebook.com/IAStudies
twitter.com/IAS_Slovakia

