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Úvod 

Úvod 

Triumf Západu nad východním blokem na konci studené války demaskoval 
těžkopádnost a neefektivnost komunistických ekonomik. Vzestup dvou no-
vých ekonomických kolosů v postbipolární době, kdy se vedle EU a USA 
rýsuje nový silný tandem – Čína a Indie – a k tomu ještě coby součást no-
vého dynamického uskupení BRIC (Brazílie, Ruská federace, Indie, Čína) – 
může představovat závažnější a reálnější konkurenci, než dominantnímu zá-
padnímu bloku v minulé éře bipolarity představoval SSSR se svými satelity. 
Ekonomická dynamika Číny a Indie se svým tempem růstu začíná vzdalo-
vat hospodářsky vyspělým asijským zemím v čele s Japonskem, následova-
ným ostatními nově industrializovanými státy typu Korejské republiky, Sin-
gapuru, Tchaj-wanu, Thajska a Malajsie. 

K takovým úvahám alespoň vyzývají mediální prognózy, které extrapolují 
dosavadní trendy a dopředu tipují časový limit okolo roku 2025, kde se In-
die stane nejlidnatější zemí a Čína bude největší ekonomikou na světě před 
USA.1 „Čindie“, jak se začalo asijskému dvojbloku v médiích říkat, dispo-
nuje výtečnými makroekonomickými výsledky, zejména pokud jde o tempo 
růstu HDP, zatímco Japonsko, Korejská republika (dále viz jako Jižní Ko-
rea) a „malí asijští tygři“ zaznamenávají zpomalení růstu v důsledku vze-
stupu ceny práce a větších nároků na spotřebu a sociální zabezpečení. Ob-
rovské zásobárně pracovních sil a spotřebnímu trhu dvojice Čína–Indie bude 
obtížné konkurovat a těžiště globální ekonomiky se vychýlí do Asie. Co po-
tom bude znamenat tento posun od předcházejícího bipolárního vztahu Zá-
pad–Východ?

Politicky nestojí dvě rostoucí asijské mocnosti proti Západu a i přes značné 
kulturní odlišnosti a vlastní specifi cké verze modernity nemají vůči Západu 
konfrontační ideologické koncepty, jako měl bývalý Sovětský svaz, kromě 
dílčích reforem mezinárodních organizací neurgují zásadní rekonstrukci me-
zinárodního uspořádání. Vedle relativně méně problematického globálního 
kontextu je v měřítku asijského sousedství jejich vzájemný politický vztah 
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poněkud napjatý. Dvě nejlidnatější země světa v soutěži o nerostné zdroje, 
investice, technologie, odbytiště zboží, a s nevyjasněnými bezpečnostními 
vztahy a tušenými geostrategickými ambicemi jsou příznakem komplikova-
nosti nově se formujícího multipolárního světa.

Je třeba se bát rostoucí Číny, má ambice nahradit v roli světového hege-
mona USA? Jde růst Číny na úkor Indie? Zrodí se v Asii po přesunu těžiště 
výroby také alternativní mocenské centrum na úkor slábnoucího Západu? 
Spěje růst Číny a Indie k úpadku postbipolární bezpečnostní konstelace pax-
-americana a představuje tento hypotetický posun obecné riziko? A jaká bude 
role dosavadní supervelmoci USA v této situaci? Těžiště globální ekonomiky 
se posouvá do Asie a má tento fakt implikace pro Evropu? 

Vědy o zemích Asie tradičně v českém prostředí inklinují k fi lologickému 
a historickému zaměření, politologické a ekonomické obory se současnou 
asijskou tematikou u nás zatím ve svých výstupech zaostávají, i přes značný 
zájem mladých uchazečů o jejich studium. Cílem této monografi e je prezen-
tovat práce českých badatelů zabývajících se asijskou tematikou a předsta-
vit aktuální téma proměny světa směrem k posílení vlivu dvou význačných 
aktérů v Asii.

Text této společné monografi e vzešel z konference Ústavu mezinárodních 
vztahů (2008), nazvané Indie a Čína: Přichází asijské století? Cílem bylo 
spojit úsilí autorů z více českých a slovenských akademických pracovišť, 
protože výzkum v oblasti asijských studií je v České republice i na Slovensku 
nadále zatím málo rozvinutý a nekoordinovaný. To bylo také důvodem, proč 
souhrnná monografi e nekladla jednotné metodologické nároky a nezadávala 
jednotící koncept. Teoretický půdorys byl předem vymezen jen přibližně, na 
protikladu realistických, případně neorealistických východisek, zdůrazňují-
cích hlavně mezinárodní bezpečnost, otázku mocenské rovnováhy a silových 
prvků politiky, a liberálně (neoliberálně)-idealistického přístupu, refl ektují-
cího vzájemnou ekonomickou provázanost, prioritu ekonomických motivů 
nad ideologickými, potřebu mezinárodní kooperace a rostoucí váhu multila-
terality a nestátních aktérů. 

Ke každému příspěvku vystoupili na konferenci dva diskutující oponenti, 
od kterých autoři prezentací posléze ještě obdrželi písemnou formu posudku. 
Celý výsledný text monografi e nakonec ještě prošel závěrečným recenzním 
řízením s přispěním dvou externích oponentů. Do publikace byly pro tema-
tickou souvislost zařazeny také příspěvky autorek Gabriely Pleschové (Uni-
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verzita Komenského v Bratislavě) a Ivany Karáskové (Asociace pro meziná-
rodní otázky/AMO/), které se konference nezúčastnily.

Pořadí kapitol přitakává na první pohled realistickému stanovisku refl ektu-
jícímu bezpečnostní dimenzi v nástupu dvou asijských velmocí v post bipo-
lární éře. Úvodní stať (Rudolf Fürst: Vojenský vzestup Číny: Reálná bezpeč-
nostní hrozba?) refl ektuje bezpečnostní dimenzi růstu Číny.Vzestup vojenské 
kapacity ČLR je evidentní a vyvolává otázky ohledně budoucnosti americké 
nadvlády na Dálném východě, naproti tomu přílišná generalizace významu 
vojenského prvku nevysvětlí posun v čínské zahraniční politice, která stále 
více potvrzuje smíření s globalizačním trendem. Kapitola konstatuje nezpo-
chybnitelnost faktu materiálního vzestupu ČLR, jež dohnala své zpoždění 
a zařadila se na třetí místo ve světě z hlediska kapacity ozbrojených sil, ze-
jména v nejmodernějších kategoriích, kam patří letectvo, námořnictvo, rake-
tové vojsko, výzkum vesmíru a ambice v ovládání kyberprostoru. 

Indie, v počtu obyvatel zatím druhá země světa, demografi cky předežene 
Čínu v dosahu dvou desetiletí. Nastupující sbližování USA s Indií v pří-
spěvku Vlastimila Blechy (Současná vojensko-strategická pozice Indie jako 
nastupující mocnosti) je důsledkem oboustranné potřeby reagovat na vzestup 
Číny a radikalizaci islámských hnutí v Asii. Model indického ekonomického 
boomu je strukturálně odlišný od Číny, společným znakem obou je relativní 
výhoda nízkých výrobních nákladů. Časový předstih Číny v ekonomickém 
růstu znamená také dřívější termín systematického budování vojensko-stra-
tegických podpůrných bodů v Indickém oceánu na úkor dříve více pasivní 
Indie. Úsilí Číny o politickou a ekonomickou náklonnost sousedních zemí 
provází i snaha Indie o totéž, obě asijské velmoci navenek deklarují snahu 
o zlepšování vzájemných vztahů, avšak jejich paralelní rozmach provází ri-
valita a vzájemné podezírání. Konec bipolarity a zánik Sovětského svazu zna-
mená obrat orientace Indie směrem k USA. 

Kapitola Ivany Karáskové (Čínská politika energetické bezpečnosti: 
Hrozba nebo příležitost?) zkoumá okolnosti legitimního zájmu Číny o dlou-
hodobé zajištění přísunu energetických surovin. Jedná se o téma na první po-
hled jako stvořené pro razantní realistickou argumentaci o nezbytné projekci 
čínské námořní expanze na ochranu dopravních tras. Je však tato zranitelnost 
závislé ekonomiky na vstupech důvodem více k asertivní, nebo kooperativní 
strategii, či bude jejich kombinací? Bude Čína nucena v zájmu své energe-
tické bezpečnosti usilovat o korekci americké hegemonie?
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Čínské plynárenské a ropné společnosti byly pro omezenost domácích 
zdrojů nuceny nebývale expandovat do oblasti Střední Asie, Ruské fede-
race, Blízkého východu, severní Afriky a Latinské Ameriky. V teoretizují-
cím a metodologicky podnětném přístupu autorka sleduje charakter a cho-
vání čínských fi rem. Projevují se jako státem dirigovaní aktéři se zřetelným 
politickým zadáním, nebo spíše jako subjekty s danou vlastnickou struktu-
rou a parciálními zájmy v rutinní praxi ve světě obchodu? Je na místě pova-
žovat Čínu za tvrdého hráče, navazujícího obchodní svazky s nedemokratic-
kými režimy, a ještě k tomu za narušitele trhu, který vysokou nabídkou kazí 
ceny, nebo je ČLR spíše jen podílníkem na globálním trhu a dokonce jeho 
stabilizujícím aktérem? 

Kapitola Tomáše Michalka (Zahraničná politika Číny v Afrike) sleduje po-
litickou a ekonomickou expanzi Číny v Africe. Výhodou čínské politiky je 
neexistence negativního stigmatu éry kolonialismu, asijští diplomaté a ob-
chodníci přicházejí s nabídkou tam, kde USA a země EU uvolnily prostor. 
Čínské ambice jsou přitom velmi mnohostranné, vedle poptávky po energe-
tických surovinách, barevných kovech, dřevu, bavlně a potravinářských plo-
dinách sama ČLR usiluje o rozšíření svých exportních možností, politického 
vlivu a získávání spojenců v zahraniční politice, systematicky doplňuje me-
zinárodní izolaci Tchaj-wanu. Metody a způsoby čínské politiky na Západě 
vzbuzují kritiku. Asijská země nebere ohled na politickou kulturu afrických 
partnerských států, ignoruje problematiku lidských práv, odmítá mezinárodní 
humanitární intervence. Více pak než v předcházející kapitole Karáskové, 
Michalkův text odkazuje na roli státu v ekonomické agendě a rozvojové po-
moci chudým africkým státům. Čínské angažmá v Africe kombinuje obchod 
a investice s aktivní diplomacií, která není prosta politické dimenze, posky-
tuje podporu místním režimům a zásobuje je zbraněmi. Tvrzení Pekingu o ne-
zasahování do vnitřních záležitostí druhých států pak nelze považovat vždy 
za odpovídající skutečnosti.

Sama ekonomická budoucnost dvojbloku „Čindie“ zůstává plná otázek 
ve střízlivé analýze Jaroslava Foltýna, který se ve své kapitole (Proč je stále 
nutné pokládat prognózy „Čindie“ za nejisté) zaměřuje především na In-
dii. I když oba giganty procházejí obdobím konjunktury a jejich bilaterální 
vztahy zaznamenaly dříve nepředstavitelný pokrok, přesto hovořit o bloku 
„Čindie“, píše autor, zaznívá nadneseně. Model indického ekonomického 
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růstu se liší od čínského strukturálně a vychází zejména z podílu terciární 
sféry, v prostředí slabého a labilního fi nančního systému. 

Navazující text Alice Rezkové (Ekonomické výzvy pro Čínu a Indii z dlou-
hodobé perspektivy) se opírá o analýzu pěti faktorů PEST (sociální/demo-
grafi cký, technologický, ekonomický, environmentální, politický), která eko-
nomický rozvoj staví do širokého kontextu. Sociálně-demografi cký vývoj 
nepředznamenává optimistické výhledy – čínská populace rapidně stárne, 
zatímco indická spěje k přelidnění a chudobě. Ekonomicky jsou obě země 
závislé na dovozech strategických surovin, Čína vykazuje lepší makroeko-
nomické ukazatele a jasně poráží Indii v získávání zahraničních investic. 
V ekologických parametrech patří oba asijské giganty k adeptům na světové 
anticeny, v případě ČLR – zatím na rozdíl od Indie – však lze zaznamenat 
velmi progresivní trend k investování do ekologicky prospěšných projektů. 
Politicky se obě asijské země zcela rozcházejí – čínský autoritativní stát sází 
na strategii antiteze vůči chaos připomínající demokracii Indie, obě země by 
měly podstoupit politickou decentralizační evoluci a podstatně posílit úlohu 
právních systémů. Technologický trend se projevuje výrazněji v Číně, kde 
se do vědy a výzkumu investuje zřetelně více než v Indii. V obou ekonomic-
kých příspěvcích Foltýna a Rezkové lze však jen stěží zaznamenat výrazný 
trend, který by obě asijské velmoci vzájemně do budoucna integroval. Oba 
autoři shodně konstatují sociální nesoudržnost jako zátěž a potenciální riziko. 

Rodící se novou osu EU–Čína pojala Gabriela Pleschová (Európska za-
hraničná politika voči Číne: Racionalistický a konštruktivistický pohľad) 
způsobem, kde se v jediném příspěvku odchyluje text od společného rámce 
liberalismus (neoliberalismus) versus realismus (neorealismus), když základ 
sbližování dvou ekonomických velmocí EU a ČLR staví na teoretické rovině 
v protikladu racionalismu a konstruktivismu. Racionální úvaha se odvíjí od 
zamýšleného užitku – v tomto případě je motivací konjunktura v Číně a pří-
ležitosti pro využití specifi ckých podmínek v ČLR pro ekonomický profi t, 
který by byl obtížně realizovatelný jinde. Komplementárně postavený kon-
struktivistický pohled vychází ze samotného faktu přesvědčení lidí, kteří své 
činy zakládají na ideji, názoru. V tom případě se evropští aktéři rozhodli hod-
notit Čínu jako významnou ekonomickou destinaci, EU a jednotlivé členské 
státy považují ČLR za perspektivního partnera. Proto povýšila EU své kon-
takty s Čínou na úroveň strategického partnerství. 
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Pak je namístě se ptát, do jaké míry je zklamání, líčené na konkrétních pří-
padech nerealizovaných projektů a obchodních defi citů, výsledkem nahodi-
lých událostí, či zda se jedná o přecenění Číny pod vlivem všeobecného za-
ujetí, které postrádá konkrétní racionální důvody. Čína je zemí s obrovským 
exportním potenciálem a nejrychleji narůstajícím DPH na světě, pro cizince 
však není hospodářským rájem, kde lze snadno a zaručeně dosahovat pro-
fi t. Čínské podnikatelské prostředí je zatíženo protekcionismem, byrokracií, 
chabou právní kulturou a nedostatečnou ochranou duševního vlastnictví. Toto 
platí i pro konkrétní případ Slovenska, jež investovalo velké úsilí do sblížení 
s Čínou, avšak bez relevantní odezvy. Tento příklad sousední země je ná-
padně podobný českým pokusům dobývat čínský trh a zřizovat společné pod-
niky, které brzy zbankrotují pro neschopnost uchytit se na místním trhu. Zdá 
se, že hospodářské kontakty evropských zemí i celé EU s Čínou jsou často 
ne příliš úspěšné, zato asijská země z nich dokáže čerpat zdroje fi nancování, 
moderní technologie a otevřené trhy pro své exporty. 

Dvě poslední kapitoly zkoumají vztahy Číny a Spojených států v éře 
George W. Bushe. USA jsou v textu Jakuba Lepše (Vztahy USA a ČLR v éře 
administrativy George W. Bushe) klíčovou zemí čínské zahraniční politiky, 
pro USA představuje ČLR nejdůležitější zemi v Asii. Rostoucí Čína i přes 
svůj rychlý vzestup nemůže v multipolárním světě nárokovat pozici na úrovni 
bývalého SSSR v době bipolarity. Ačkoliv americko-čínské vztahy oplývají 
vzájemnou podezřívavostí a nedokáží se vyvarovat příležitostných bezpeč-
nostních incidentů, vzájemné ekonomické sbližování vede obě strany k udr-
žování tzv. „strategického partnerství“, zděděného z doby administrativ pre-
zidentů Billa Clintona a Ťiang Ce-mina, i když bylo později ve sledovaném 
období prezidentem Georgem W. Bushem rétoricky přejmenováno na „strate-
gické soupeření“. Tažení USA v době posledně jmenovaného prezidenta proti 
ose zla a proti mezinárodnímu terorismu nakonec americko-čínské kontakty 
nepoškodilo, v některých aspektech spíše dokonce sblížilo. Protimluv strate-
gického partnerství i soupeření zároveň tedy nezbude než chápat jako těžko 
vysvětlitelný rébus – resp. zen-buddhistický kóan – postbipolární éry v asij-
sko-pacifi ckém prostoru.

Příspěvek Jany Sehnálkové (Vzpurný Tchaj-wan a nespolehlivý Wa-
shington: Tchajwansko-americké vztahy během administrativy prezidenta 
Bushe) pokračuje ve sledování americko-čínských vztahů prizmatem posta-
vení Tchaj-wanu. Malý čínský stát si uhájil svou de facto samostatnost i po 
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roce 2000 a zatím ustává stupňující se tlak Pekingu na sjednocení s pevni-
nou. Pro USA jako garanta tchajwanské bezpečnosti i veškeré bezpečnostní 
architektury na Dálném východě a v jihovýchodní Asii, dané bilaterálními 
svazky s proamerickými státy, by ztráta Tchaj-wanu znamenala těžkou pro-
hru s dopadem na udržitelnost pokračování politiky zadržování Číny. Ame-
rickou snahu o zachování vojenské nadvlády na Dálném východě a uchrá-
nění tchajwanské demokracie sleduje Sehnálková paralelně s textem Lepše 
v uplynulé éře prezidenta G.W. Bushe. 

Rozbor amerického přístupu k tchajwanské otázce vysvětluje kompliko-
vanost vztahů v kontextu trojúhelníku ČLR–USA–Tchaj-wan, kde americká 
pozice musela reagovat na vývoj napětí mezi Pekingem a Tchaj-pejí. Situaci 
zkomplikovalo vítězství tchajwanské Pokrokové demokratické strany (DPP) 
v prezidentských volbách, která usiluje o větší míru nezávislosti Tchaj-wanu, 
i na úkor zájmu Washingtonu. Vnitropolitický boj na Tchaj-wanu se vyhro-
til konfrontačním a populistickým stylem tchajwanského prezidenta Čchen 
Šuej-piena (Chen Shui-bian) vůči ČLR, jenž se ve Washingtonu nesetkal 
s příznivou odezvou pro stále větší ohledy americké politiky vůči pevninské 
Číně. Ta ovšem sama také vyhrotila situaci vyhlášením tzv. „anti-separatis-
tického“ zákona zahrnujícího i krajní scénář použití násilí vůči Tchaj-wanu 
v případě vyhlášení jeho nezávislosti. Poměr sil přes Tchajwanskou úžinu 
navíc doznal změny v posílení kapacity čínských ozbrojených sil, zejména 
v počtu rozmístěných balistických raket na východním pobřeží Číny a také 
v posílení námořních a leteckých sil ČLR. Americká „politika jedné Číny“ na 
příkladu Tchaj-wanu zajímavým způsobem charakterizuje specifi čnost ame-
ricko-čínského partnerství i soupeření zároveň, kde se obě strany vzájemně 
vyhýbají krajnostem, které se snažila provokovat tchajwanská politika v době 
vlády DPP. Zajímavým závěrem je také zjištění nesouladu rétoriky Washing-
tonu, odkud zaznívala – konkrétně v případě G. W. Bushe – silná slova proti 
ČLR, jež byla v praxi vystřídána kooperativním a pragmatickým přístupem 
více, než by se dalo na první pohled pod vlivem médií očekávat.

Konfrontace zahraniční politiky rostoucí Číny s přetrvávající bezpečnostní 
převahou USA v asijsko-pacifi cké oblasti naznačuje, že politické posílení 
ČLR samé či dokonce asijské dvojice „Čindie“ ještě nevede nutně ke zjevně 
konfl iktnímu řešení v postbipolární rovnováze a že ekonomické motivy vy-
jevují spíše rostoucí globální propojení Východu se Západem. Dvojici Čína–
Indie navíc zatím nelze považovat za dvojblok, který by představoval konzi-
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stentního činitele v mezinárodních vztazích, a to zejména ekonomicky, tím 
méně v otázkách bezpečnosti. 

Poznámka k fonetické transkripci: pro přepis asijských jmen, názvů a ter-
mínů tento text používá českou verzi, pokud je to možné. U čínských jmen a 
termínů je v závorce pro informaci uveden mezinárodní přepis pinyin. Pro-
tože na Tchaj-wanu se pinyin nepoužívá, je vedle českého fonetického ekvi-
valentu v závorce uvedena místní forma přepisu. Jména všech asijských au-
torů v bibliografi i jsou pro snadnější dohledatelnost ponechána v původní 
podobě, jak byla publikována.

Rudolf Fürst

Poznámky
1 Evans-Pritchard, Ambrose (2001): Will „Chindia“ rule the world in 2050, or America af-

ter all? The Telegraph. On-line: www.telegraph.co.uk/fi nance/comment/ambroseevans_prit
chard/8350548/Will-Chindia-rule-the-world-in-2050-or-America-after-all.html; China to be 
world’s largest economy in 2025 (2008). China Daily, 5. 3. 2008. On-line: www.chinadaily.com.
cn/china/2008-03/05/content_6510506.htm.
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Vojenský vzestup Číny: 
Reálná bezpečnostní hrozba?

Rudolf Fürst

Úvod

Reformy z konce 70. let dvacátého století umožnily v ČLR nastartovat 
enormní nárůst vojenské kapacity. Obrovský asijský stát se tak během po-
sledních tří dekád stal z regionálního outsidera supervelmocí, která se ve 
vojenských parametrech přiblížila USA a Rusku, nikoliv však ještě na rov-
nocennou úroveň. Tato kapitola konfrontuje evidentní nárůst vojenské ka-
pacity ČLR s její aktuální zahraniční politikou, která se stabilizuje od 90. 
let minulého století. Zabývá se otázkou, zda má Čína již dostatek sil vytla-
čit USA ze sféry svého bezpečnostního národního zájmu, či zda jí vojenská 
síla dává možnost zajít ještě dále – stát se globálním hegemonem, pokud má 
k tomu vůbec důvod. Text sumarizuje informace o vojenském rozpočtu čín-
ských ozbrojených sil (Čínská lidově osvobozenecká armáda, ČLOA), a dále 
o navýšení vojenské kapacity vlastním vývojem a zejména importy ze zahra-
ničí. Posílení materiální úrovně ČLOA a modernizace její struktury (důraz na 
námořnictvo, letectvo, raketové vojsko, výzkum vesmíru) potom tento text 
vztáhne k danému politickém kontextu, zda mezinárodní politický vývoj a sí-
lící mezinárodní pozice ČLR představuje (mezinárodní) bezpečnostní riziko. 
Je nutno očekávat, že nakupení vojenské síly a modernizace armády samy 
o sobě předznamenají vojenský konfl ikt? Nebo je třeba v čínském případě 
zvažovat ostatní, nevojenské aspekty v rozhodování o použití síly? 

Vyhodnocením potenciálu ČLOA zjistíme, že postavením do komparace 
s Ruskem a USA ČLR nezískala vojenskou převahu, avšak dotáhla odstup za 
velmocemi, a nemá ještě kapacitu zásadně zvrátit poměr sil v asijsko-paci-
fi cké oblasti, kde existuje bezpečnostní provizorium dané bilaterálními bez-
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pečnostními vazbami jednotlivých států (Japonsko, Korejská republika, Fili-
píny, Tchaj-wan, Singapur, Thajsko, Austrálie, Nový Zéland) s USA. Přesto 
lze proměňující se trend považovat za postupné oslabování bezkonkurenční 
dominance USA od konce druhé světové války a v případě tchajwanské 
otázky je nutné navýšit odhad ambicí ČLR. 

Jak lze vojenský vzestup Číny refl ektovat v rámci navrženého teoretic-
kého formátu diskuse realistické versus liberálně-idealistické tradice? Za-
tímco realistické hledisko (Bernstein-Munro, 1997; Mearsheimer, 2006) se 
soustřeďuje na zájem státu a bezpečnostní akcenty USA, stále více koopera-
tivní a multilateralismu se dovolávající Čína potvrzuje spíše platnost převahy 
neoliberální argumentace (Shambaugh, 2000; 2004/2005), jež více refl ek-
tuje globalizační trend a markantní nárůst váhy ekonomických hledisek nad 
bezpečnostními. Vznikající transnacionální vztahy obcházejí v ekonomické 
a sociální praxi vládní struktury a relativizují národní bezpečnostní zájmy. 
Kvalitativní zlepšení čínské vojenské síly ještě samo o sobě nelze vytrženě 
z kontextu interpretovat jako jednoznačnou bezpečnostní hrozbu v globál-
ním měřítku i v asijsko-pacifi cké oblasti, či pouze jako regionální mezi ČLR 
a sousedními zeměmi. Čínská diplomacie si osvojila západní neoliberální ré-
toriku, kterou využívá k ospravedlnění vlastních ambicí v podobě tzv. teorie 
mírového růstu Číny (Čung-kuo che-pching ťüe-čchi) (Zheng) a ke kritice za-
hraniční a bezpečnostní politiky USA éry prezidenta G. W. Bushe. 

Závěr této kapitoly konstatuje, že ČLR zatím není schopna stát se domi-
nantní mocností typu SSSR a USA, stále ještě nemá technologické zázemí, 
motivaci, ideologii ani vojenskou sílu USA a bývalého SSSR, i když míra 
zaostávání za nimi se zmenšila. Obě zmíněné vojenské velmoci dominující 
v éře studené války navíc nepřestaly rozvíjet svůj vojenský potenciál, nestag-
nují. Vedle nich vojensky roste i Indie a nelze vyloučit vzestup dalších jiho- 
a východoasijských regionálních aktérů (Vietnam, Japonsko, Indonésie, Jižní 
Korea). Tato stať klade důraz na samotný efekt změny, kterou zaznamenala 
v relativně krátké době vojenská kapacita ČLR, zatímco na důvody zaostá-
vání Číny se rychle zapomíná. Vytržením dat o růstu ČLOA z širšího kon-
textu se může asijská země přehnaně jevit jako destabilizující element s am-
bicí zpochybnit jasnou hegemonii USA v asijsko-pacifi cké oblasti i globálně. 
ČLR však dosahuje svých cílů převážně diplomatickou cestou, použití ná-
silí by v dané éře ekonomického růstu bylo neefektivní. Narušilo by ekono-
mické vazby a zavdalo příčinu k vytvoření protičínské koalice za účelem es-
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kalovat strategii zadržování. Neexistence pevné bezpečnostní architektury na 
Dálném východě a v jihovýchodní Asii pro změnu nahrává argumentaci re-
alistů (Mearsheimer, Bernastein-Munro), kteří kriticky a s podezřením před-
vídají budoucí strategické ambice ČLR. Stanovisko tohoto textu považuje ta-
kové názory za méně přesvědčivé. 

Materiální možnosti ČLOA získané modernizací

Komunistická Čína byla jako součást východního bloku vystavena v době 
studené války vojenskému a technologickému embargu. Výhradní závislost 
na zbrojních dodávkách sovětské a východoevropské provenience byla pro 
Peking limitující, navíc politická roztržka se SSSR koncem 60. let vehnala 
ČLR do ještě větší mezinárodní izolace. Když se reformní křídlo čínské ko-
munistické strany dostalo poprvé k realizaci svého programu na konci 70. 
let, představovala armáda s ohledem na hospodářské priority dočasnou zá-
těž a byla podrobena početní redukci. Teprve až zavedením tržních reforem, 
normalizací politických vztahů se zeměmi západního bloku (a s jejich spo-
jenci v Asii) a otevřením ekonomiky do světa získala ČLR možnost importů 
pro modernizaci armády. Souhrn těchto okolností podtrhuje omezenost vlast-
ních technicko-průmyslových zdrojů Číny, i když disponuje vlastním rake-
tovým a jaderným potenciálem, u jehož zrodu asistoval podstatnou měrou 
Sovětský svaz.

Technologické zaostávání a závislost na servisu bývalého dodavatele 
pokračuje i v reformní éře, zejména masivními nákupy zbrojních systémů 
z Ruska, protože v roce 1989 bylo Spojenými státy a Evropskou unií v reakci 
na potlačení prodemokratických demonstrací proti Číně uvaleno zbrojní em-
bargo, jež přetrvá dodnes. Stabilně rostoucí vojenský rozpočet ČLR od 90. 
let je ovšem nepřehlédnutelným argumentem realismu poukazujícímu skep-
ticky na změnu role ČLR z pozice outsidera na asertivní velmoc. Čínská tak-
tika skrývání vlastní síly v době masivního přezbrojování – v souladu s čín-
ským rčením skrývat co vyzařuje a pěstovat šeď (tao-kuang jang-chuej) (viz 
Xiong, 2010) – souběžně provázená mírovou rétorikou Pekingu, může vnější 
pozorovatele iritovat.

Samotný fakt trvajícího a stabilního růstu vojenských výdajů je zejména 
v USA shledáván jako zneklidňující. Podle analýzy RAND ofi ciální rozpo-
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čet od roku 1978 vzrostl jedenáctkrát, z 16,8 mld. RMB (1978) na 185,3 mld. 
RMB v roce 2003.1 

Graf 1: Ofi ciální vojenský rozpočet ČLR (1987–2003) v mld. RMB2 

Uvedené veličiny dokládají více než jen pouhý lineární nárůst výdajů ČLR 
na zbrojení, vývoj od 90. let má blíže ke křivce exponenciální. 

Odhadovaný rozdíl mezi ofi ciálním rozpočtem a hypotetickou skutečností 
znázorňuje Graf 2 na s. 19. 

Rovněž procentuální podíl vojenských výdajů na HDP by bylo možno 
považovat za relevantní ukazatel růstu vojenské síly. Výdaje (dle Světové 
banky) oscilující od roku 1990 na úrovni 2 % HDP (1,96 %) však nepřed-
stavují mimořádně vysokou proporci.3 Při orientačním srovnání např. s USA 
(4 %), Izraelem (7 %), Spojenými arabskými emiráty (5,9 %), Ománem 
(7,7 %), Singapurem (4,1 %), Gruzií (8,5 %)4 se čínské zbrojní výdaje nejeví 
urgentně, zvláště kdybychom ještě vztáhli tyto hodnoty na jednoho obyva-
tele. V globálním srovnání dle jednotlivých zemí vůči světu jako celku však 
představují výdaje ČLR (6,6 % na světě) již druhé místo za USA (46,5 %), 
následuje Francie (4,2 %), dále Velká Británie (3,8 %) a Ruská federace 
(3,5 %). ČLR je na druhém místě na světě ofi ciálně od roku 2008, její vojen-
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ské výdaje přitom sledují rostoucí globální trend, který se projevuje v nejsil-
nějších ekonomikách, tak i v rozvojových zemích.5

Graf 2: Vojenské výdaje v ČLR – ofi ciální data 
a odhad skutečných hodnot6 

Zdroj: China’s Annual Real GDP and Military Budget Growth, 200–2009.

Nárůst zbrojních výdajů také vysvětluje potřeba přezbrojení, zejména 
s ohledem na nedostatečnou materiální výbavu ČLOA ještě v období 80. let.7 
Dalším relativizujícím faktorem čínského vojenského rozpočtu je infl ační vý-
voj v období 1979 až 2010, jdoucí na vrub ekonomické transformaci. Na po-
čátku 90. let vystoupila (ofi ciálně) infl ace na úroveň 27 %, průměrné roční 
hodnoty v rozmezí 1994–2010 byly 4,7 %.8 Roční průměrnou infl aci na 
úrovni zhruba 5 % nelze pominut jako nepodstatný korektiv uvedených cel-
kových výdajů na zbrojení ČLR.

Pokud bychom souhlasili se zneklidňující interpretací růstu vojenského 
rozpočtu ČLR, vedle výše uvedených statistické údajů by ji přesvědčivěji na-
značovaly také jiné argumenty. K těm patří nízká transparentnost čínských 
zbrojních výdajů a také konkrétní materiální strukturální proměny ČLOA 

           Vojenský rozpočet ČLR                                  Odhad vojenských výdajů ČLR

mld. USD (2009)
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a její rapidní modernizace s důsledkem navýšení bojové síly. Za pozornost 
stojí zejména změna priorit a struktura dozbrojení. Podle americké Zprávy 
Ministerstva obrany pro Kongres (Annual Report to Congress, 2009) ČLOA 
přednostně posiluje kapacitu raketového, námořního a leteckého vojska. Stra-
tegické raketové síly mění od roku 2000 svou strukturu přechodem od me-
zikontinentálních střel typu ICBM s fi xním rozmístěním na více fl exibilní 
road-mobile rakety typu DF-31 a DF-32A a rakety SLBM z nukleárních po-
norek. Globální převaha USA není v této kategorii významně narušena, ale 
větší míra zranitelnosti amerického území vůči (hypotetickým) raketovým 
a jaderným útokům je novou skutečností.

Potenciál ČLR výrazně vzrostl v oblasti vzdušných a námořních vojsk. 
ČLOA posílená importy z Ruska modernizovala své vzdušné síly (stíhací 
letouny Su-27, Su-30, zařízení na doplňování za letu) a dosáhla úspěchu ve 
vlastním vývoji (zejména J-10 typu Stealth). Nákupy z Ruska bylo výrazně 
posíleno i námořnictvo (ponorky třídy Kilo, torpédoborce Sovremennyj, vy-
bavené řízenými střelami SS-N-22 Sunburn). Podstatnou akvizicí jsou také 
radarové a naváděcími systémy a satelitní technika, včetně prostředků pro ni-
čení satelitů na oběžné dráze.9

Posílení letectva a námořnictva ČLR a změna obranné doktríny z 90. let 
směrem k vysunutí těžiště obrany mimo pevninské teritorium státu směrem 
do moře (tzv. první a druhý obranný pás) představuje kvalitativní pokrok 
ve vojenské historii Číny vedoucí k rozšíření obranné strategie do oblasti Ti-
chého oceánu (Hwang, 1997: 223). Tuto změnu strategického obranného my-
šlení lze považovat za zcela zásadní, je precedentem v mnohotisícileté histo-
rii čínského státu. ČLR opustila zastaralou doktrínu Mao Ce-tungovy lidové 
války a v duchu reformního programu z roku 1978 nastartovala modernizaci 
ozbrojených sil, ke které přispěl i obecný vývoj vojenství, zejména demonst-
rovaný v praxi na příkladu akce Pouštní bouře (1991) během války v Perském 
zálivu, která vyvolala v odborných kruzích ČLOA velký dojem.10 Proměnu 
ČLOA od 90. let do současnosti je třeba chápat především jako strukturální. 
Současně z faktu modernizace ČLOA nelze jednoznačně doložit útočné či ex-
panzivní úmysly státu. Změna obranné doktríny je logickým produktem celo-
světové modernizace a potřeby přerodu dříve zastaralé a neefektivní ČLOA 
k přednostní ochraně vlastního teritoria státu. Změnila se také potřeba využití 
jednotek rychlého nasazení s moderní výzbrojí na úkor starších typů počet-
ných armád z doby druhé světové války.
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S přihlédnutím k dynamice vojenského vzestupu ČLR lze konstatovat při-
blížení se k úrovni vedoucích mocností USA a Ruska a snížení jejich kvanti-
tativního a hlavně kvalitativního náskoku. Současně nelze předjímat stagnaci 
či úpadek vojenské síly USA ani Ruska, byť s pokračujícím trendem posi-
lování ČLR. Podobně se na vedoucí trojku mohou dotáhnout Indie, Brazílie 
a hypoteticky i Japonsko, pokud by z obav před Čínou došlo v této zemi ke 
změně bezpečnostní politiky.

V porovnání s USA a Ruskem ČLR disponuje jasně nižším počtem stra-
tegických jaderných hlavic a mezikontinentálních balistických střel, počtem 
a technickou úrovní ponorek, k největším hendikepům patří neschopnost vy-
rábět lodě o vyšším výtlaku,11 zatímco Japonsko vyvinulo svou fl otilu leta-
dlových lodí už před druhou světovou válkou. ČLR nevlastní funkční letad-
lovou loď dodnes a její získání je stále otázkou prestiže a technického vývoje. 
Výstavba letadlových lodí je v Číně stále prioritou, nikoliv ještě skutkem.12 
Zatím závažnějším faktem s ohledem na poměr sil ČLR–USA se jeví vyvi-
nutí vlastních řízených střel ASBM (DF 21D), které mohou zasáhnout a zni-
čit americké letadlové lodi. ČLOA tak získala relevantní prostředek odstra-
šení v případě námořního konfl iktu.13 Ohrožení amerických letadlových lodí 
raketami (uváděnými jako carrier killer) s doletem 1500 km lze považovat 
za první zvěst úbytku námořní nadvlády USA na Dálném východě od konce 
druhé světové války.14

Následující přehled porovnává v hlavních ukazatelích konvenční vojen-
ské prostředky vybraných zemí: vojenské letectvo (počet letadel) a námořnic-
tvo (počet vojenských plavidel celkem, letadlové lodi, ponorky, křižníky).15

Tabulka 1: Konvenční vojenské prostředky vybraných zemí

USA Rusko Čína Japon-
sko

Jižní 
Korea

Severní 
Korea

Tchaj-
-wan

Letectvo 18 169 3 888 1 900 1 957 538 1 778 479

Plavidla celkem 1 559 526 760 147 85 708 100

Letadlové lodi 11 1 0 0 0 0 0

Ponorky 75 61 68 18 20 97 4

Torpédoborce 50 15 21 15 6 0 11
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Výše uvedená komparace naznačuje relevanci ČLOA v konvenční vý-
zbroji (námořnictvo, letectvo) na Dálném východě. ČLR však, jak vidno, 
není jediným a nad ostatní dominujícím aktérem.

Politické a vojensko-strategické ukotvení ČLOA

Pokud by vojenský nárůst ČLR měl představovat bezpečnostní hrozbu glo-
bálně, či jednotlivě USA, Rusku, EU, nebo asijským sousedům, musely by 
vedle vojenského hardwaru existovat také programové a politické předpo-
klady vedoucí k představitelné vojenské agresi. ČLR by musela vytvořit pro-
gramové paradigma v podobě politického programu a explicitních požadavků 
vůči soupeřícím zemím a jejich aliancím. Nad rámec uvedeného lze vzít ještě 
v úvahu argument protidemokratických postojů režimu, a také eventualitu 
vnitropolitické nejednotnosti s ambicí vojenských kruhů postupovat auto-
nomně, bez převládajícího vnitropolitického konsenzu.

Armáda má v moderní čínské historii zásadní státotvornou úlohu, o čemž 
svědčí sám vznik republikánského režimu v roce 1928. Také ČLOA má v po-
litickém systému ČLR význačnou roli, v historii ČLR sehrála klíčovou úlohu 
již v několika případech: při porážce republikánského kuomintangského re-
žimu a vítězství komunistických sil v pevninské Číně v roce 1949, v době sta-
bilizace státu na konci tzv. kulturní revoluce v druhé polovině 60. let a také 
v potlačení pokusu o politickou liberalizaci systému v roce 1989. V 90. le-
tech pak politická moc ČLOA dočasně zbytněla jejím získaným podílem 
na ekonomických aktivitách v roli významného subjektu v procesu ekono-
mické transformace. Na konci dekády se však již rostoucí ekonomickou moc 
ČLOA podařilo politicky integrovat a podřídit vojenské složky zpět do po-
dručí vlády komunistické strany.16 Civilní kontrolu nad ČLOA lze považo-
vat ze evidentní. I přes hypotetické pochybnosti o jednotnosti státních a stra-
nických byrokratických struktur uvnitř ČLR, aktuální stav ČLOA a vřazení 
do stranického a státního aparátu nedává důvod k opodstatněným obavám 
z její emancipace v rámci politického systému, která by zavedla stát do me-
zinárodního konfl iktu. 

Dalším argumentem může být antidemokratické směřování ČLR, po-
tvrzené převratem v roce 1989, nebo v jiném případě odmítavým postojem 
Pekingu k sérii tzv. „barevných revolucí“ (Čchen). Odpor k demokratizaci 
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sám však nevede nezbytně k vojenským akcím. Zahraniční politika ČLR je 
pragmatická a relevance rozdílnosti politických systémů ve vztazích s ČLR 
není prokazatelná, stejně tak jako vice versa ve srovnatelných případech de-
mokratických států, které nezřídka nacházejí spojence ve státech nedemo-
kratického charakteru. Pro politiku Pekingu není jinakost politické ideologie 
a politického systému důvodem konfl iktu. V souvislosti s nárůstem ekono-
mické motivace čínské zahraniční politiky od 80. let se přednostní důraz 
na vojenskou sílu z idelogicko-politických důvodů jeví jako hypotetický, či 
spíše velmi nepravděpodobný.

Ofi ciální vojenská doktrína ČLR (tzv. Bílá kniha)17 klade důraz na de-
fenzivní charakter ČLOA. ČLR deklaruje zásadu nepoužít vlastní jaderné 
zbraně jako první. Podepsala řadu relevantních mezinárodních mezinárod-
ních smluv o nešíření jaderných zbraní (Non-proliferation of Nuclear Wea-
pons, NPC), chemických zbraní (Chemical Weapons Convention, CWC), bio-
logických zbraní (Biological Weapons Convention, BWC), podporuje i další 
význačné mezinárodní aktivity směřující k zastavení jaderných testů a ome-
zení zbrojení.18 

Ofi ciálně tedy ČLR nevystupuje jako konfl iktní velmoc a neformuluje své 
teritoriální nároky vůči ostatním státům v souvislosti s nasazením vojenské 
síly, ovšem s podstatnou výjimkou v případě Tchaj-wanu. V tomto ohledu ex-
plicitně zmiňuje eventualitu vojenského zákroku prostřednictvím tzv. Zákona 
proti odpadlictví (Anti-Secession Law).19 Znění zákona naznačuje v článku 
o použití vojenské síly, pokud by Tchaj-wan – ofi ciálně považovaný ČLR za 
součást vlastního státního teritoria – vyhlásil nezávislost, nebo kdyby k ní 
směřoval.20 Formulace nedává jednoznačné možnosti výkladu hrozby, na-
víc implikuje vojenský konfl ikt s USA, které své bezpečnostní záruky Tchaj-
-wanu garantují formou ofi ciálního vládního dokumentu (Taiwan Relations 
Act, TRA), nemluvě o případné další internacionalizaci hypotetického kon-
fl iktu v Tchajwanské úžině. Toto pokračující riziko války dvou velmocí do-
provází další neuralgické body bezpečnosti na Dálném východě – v podobě 
Korejského poloostrova, sporných teritoriálních nároků na podmořská nale-
ziště a práva těžby ve Východočínském moři mezi ČLR a Japonskem, a také 
v prostoru Jihočínského moře v teritoriu souostroví Spratley. Riziko vojen-
ského konfl iktu mezi ČLR a některým z blízkých asijských států tak přetr-
vává a současně naznačuje problém USA z rostoucí moci ČLR a možné ztráty 
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vlastní autority před asijskými spojenci. Všechny zmíněné teritoriální spory 
si promítněme do polohy diplomatických jednání. 

V mezinárodním kontextu se ČLR nevymezuje proti mainstreamu v otázce 
jaderného odzbrojení a zákazu proliferace. V 90. letech Čína postupně ome-
zila vývoz raket do problematických (z pohledu NATO) islámských zemí 
– Sýrie, Íránu a Pákistánu. Po 11. září se nijak viditelně neohrazovala proti 
americké politice vyhlašování tzv. osy zla a preemptivních akcí v rámci boje 
proti terorismu. Číňané se namísto nápadných protestních gest sami ke kam-
pani boje proti terorismu verbálně přidali a pragmaticky jej zúročili k obhá-
jení politiky kontroly vlastních periferních oblastí obývaných nečínskými 
etniky.

Úvahy zahraničních autorů o bezpečnostní situaci Číny obvykle nadřa-
zují mezinárodní prostor nad sférou teritoriální a vnitropolitické bezpečnosti. 
Bílá kniha ČLR a její aktualizované edice obvykle explicitně zmiňují potřebu 
udržení kontroly nad strategickými periferiemi obývanými nečínskými men-
šinami s potenciálně autonomistickými nároky, zejména v případě turkic-
kých Ujgurů (Autonomní oblast Sin-ťiang) a Tibeťanů (AO Tibet). Riziko 
oslabení centralistického státu lze spatřit také v dalších periferních oblas-
tech (zejména Vnitřní Mongolsko) a také v demokratizujících se společnos-
tech v Hongkongu a na Tchaj-wanu, jehož ztráta v případě vyhlášení sa-
mostatnosti by byla považována za kompromitaci pekingské vlády. Rozpad 
bývalého Sovětského svazu a bývalé Jugoslávie v důsledku etnického na-
cionalismu představuje v čínském strategickém myšlení zásadní politickou 
i bezpečnostní hrozbu.

Nemenší bezpečnostní i politická rizika představuje sociální pnutí uvnitř 
státu v důsledku nerovnoměrného tempa ekonomického rozvoje, a také so-
ciální tenze v souvislosti s ekologickými katastrofami, jejichž dimenze a zá-
važnost patří k politickým tématům, zmiňovaným v průběhu stranických vý-
ročních zasedání parlamentu (Všečínské zasedání lidových zástupců, VSLZ) 
a kongresů KS, které se konají jednou za pět let. Míru vnitřní nestability ve 
stranické rozpravě refl ektuje např. South China Morning Post s odkazy na 
výzkum Čínské akademie společenských věd (CASS) z Pekingu.21 Vzhle-
dem k nárůstu konfl iktů mezi civilisty a bezpečnostními složkami státu ne-
lze podcenit míru vnitřní zranitelnosti a nestability, kterou navenek zakrývá 
existence autoritativního režimu s totalitními rezidui. Politická kultura ČLR 
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není vzdálená podobě vojenských diktatur či formálně demokratickým stá-
tům s autoritativními prvky ve třetím světě s vnitropolitickou úlohou armády. 

Diplomacie nebo válečný konfl ikt?

Následující příklady umožní zvážit efektivitu diplomatických a politických 
řešení před použitím vojenské síly. Případ postupné reintegrace ČLR s Tchaj-
-wanem ukazuje, jak se Peking poučil z chyb. Když v 90. letech (1995–1996) 
ostentativní vojenské manévry ČLOA neodradily od zvolení Lee Teng-chuie 
(Lee Teng-hui) prezidentem na Tchaj-wanu, a dokonce jeho volební vítěz-
ství v historicky první přímé volbě ještě víc utvrdily, změlnila ČLR taktiku. 
Výhrůžky v podobě „anti-separatistického“ zákona doplnila diplomatickou 
ofenzívou s cílem navázat jednání se všemi relevantními politickými stra-
nami, i se samotnou DPP (Demokratická pokroková strana). Hlavním téma-
tem jednání byla ekonomická výhodnost a odstraňování bariér pro větší hos-
podářskou spolupráci. Dvoukolejná diplomacie ČLR charakteru „cukr a bič“ 
pokračovala v trvajícím a systematickém navyšování počtu balistických ra-
ket namířených na teritorium Tchaj-wanu a v doplňování kapacity námořních 
a leteckých sil. Zatímco ještě v 90. letech vojenská invaze ČLR na Tchaj-wan 
neměla racionální vyhlídky, v následující dekádě již lze hovořit o dorovnání 
nepoměru ve vzájemné výzbroji ČLR a Tchaj-wanu na bázi konvenčních 
prostředků (zejména stíhací letouny, bombardéry, torpédoborce, fregaty, po-
norky, obojživelné čluny) a raketového vojska (balistické rakety s konvenční 
hlavicí) na úroveň, která začíná pro USA být znepokojivá.22

Současně dosáhla diplomacie Pekingu průlomových úspěchů nejprve 
v podobě navázání přímých kontaktů s Národní stranou Kuomintang (KMT), 
která na Tchaj-wanu posléze drtivě vyhrála parlamentní i prezidentské volby 
(2007–2008) a na další volební období vyřadila separatistickou DPP do 
opozice. Následovalo navázání přímého leteckého spojení mezi pevninou 
a Tchaj-wanem a podepsání dohody o volném obchodě,23 jež podstatně pro-
hloubí vzájemnou provázanost ekonomik na úroveň, kterou bude už obtížné 
zvrátit. Kromě toho ČLR systematicky a dlouhodobě eliminuje politickou 
a vojenskou podporu Tchaj-wanu od zahraničních partnerů, včetně a zejména 
USA, a snižuje postupně počet partnerských zemí, které s Tchaj-wanem udr-
žují diplomatické styky a poskytují mu vojenské dodávky. Trpělivost, ne-
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použití vojenské síly – jež hrozivě vzrostla, a sázka na soft power přinesly 
úspěch. Podle tchajwanského autora Chong-pin Lina však čínská Velká stra-
tegie (Grand Strategy) není jednoznačně a výhradně založena na soft power, 
ale na přednostně mimovojenském řešení s důrazem na soft power s připra-
venou armádou v záloze (pej-er-pu-jung). Celková koncepce Pekingu před-
stavuje následujících šest bodů (Lin, 2006):

• udržení domácí politické stability za každou cenu; 
• přednostně kooperativní vztahy s USA; 
• získání blízkých sousedních zemí na svou stranu, zejména ekonomic-

kými prostředky; 
• připojení Tchaj-wanu mírovou cestou; 
• kultivování vztahů s Ruskem a EU k vytváření protiváhy vůči USA; 
• vyplnění mocenského vakua v Latinské Americe a Africe po konci éry 

studené války.

Pokud bychom přijali tezi, že ČLR ke globální vojenské dominaci nemá 
zdaleka potenciál – a dlouho ho mít nejspíš ještě nebude, naskýtá se z po-
hledu hledání hrozby spíše regionální měřítko, kde existují reálnější důvody 
střetů mezi sílící Čínou a některými ze sousedních zemí.

Kromě Tchaj-wanu patří k rizikovým oblastem východoasijské bezpeč-
nosti Korejský poloostrov a prostor Jihočínského moře. Napětí mezi korej-
skými státy nelze ztotožňovat s bezpečnostní prioritou ČLR, která již nemá 
ideologické a politické důvody KLDR bezprostředně podporovat jako v mi-
nulosti. KLDR je pro Peking ekonomickou přítěží, zatímco Jižní Korea se 
příznačně stala relevantním investorem a obchodním partnerem. Zhroucení 
režimu v Severní Koreji představuje riziko závažné humanitární krize pro 
území Číny, navíc politika Severní Koreje příliš nahrává odůvodnění USA 
pro svou pokračující vojenskou přítomnost v Jižní Koreji. Neklid v celém re-
gionu navíc dlouhodobě a zásadně podrývá důvěru investorů. Peking svým 
diplomatickým vlivem na KLDR výhodněji získává diplomatické body, 
avšak riziko destabilizace bohatých severovýchodních provincií ČLR geo-
grafi cky blízkých KLDR je jevem nevítaným. Aktivní role ČLOA v korejsko-
-americkém a korejsko-japonském napětí postrádá racionální důvod, zhor-
šila by již tak napjaté vztahy se sousedními zeměmi a přivodila by krizi ve 
vztazích s USA, strategickým partnerem ČLR,24 a způsobila fi nanční otřesy 
v celé Asii.



27

Vojenský vzestup Číny: Reálná bezpečnostní hrozba? 

Aktuálněji s ohledem na aktivní roli ČLOA se jeví situace v oblasti územ-
ních sporů a nároků na podmořská naleziště surovin mezi Japonskem a ČLR 
ve Východočínském moři. Ekonomický boom v ČLR stále více posiluje vzá-
jemnou hospodářskou provázanost s Japonskem, avšak neujasněné teritori-
ální a těžební spory je nutno považovat za přítěž bilaterální agendy a hypo-
tetický zdroj konfl iktních situací, zvláště když v případě Japonska lze stále 
očekávat pokračování bezpečnostních vazeb s USA. Kumulace vojenského 
potenciálu ČLOA v kombinaci s protijaponskými provokacemi KLDR jsou 
důvodem k revizi japonské bezpečnostní strategie, ve které doznívá éra po-
válečného pacifi smu. 

Čínská politika v oblasti Jihočínského moře zaznamenala postupný vývoj. 
Po anexi Paracelských ostrovů náležejících dříve Jižnímu Vietnamu (1974) 
Čínou pokračovala částečná expanze ČLR v 90. letech do souostroví Spratley 
vyvrcholením sporů o Mischief Reef (1999), kde ČLOA vybudovala své po-
zice vydávané za rybářský přístřešek.25 Protože tento jednostranný akt vzbu-
dil velký mezinárodní odpor, přešel Peking posléze raději na úroveň diploma-
tických jednání, na nichž přijal internacionalizaci konfl iktu v rámci jednání 
se sdružením ASEAN a uspěl s rétorikou o vzájemné výhodnosti ekonomic-
kých vazeb win-win a budování zón volného obchodu. Tato taktika zabránila 
ostrakizaci ČLR v ASEAN a napomohla vytvořit v ní silnější protiváhu po-
zice USA a Japonska. Diplomacie Pekingu o krizi v Jihočínském moři vyvr-
cholila stvrzením Pravidel jednání v Jihočínském moři (Code of Condudct) 
a spoluvytvořením multilaterálních struktur ASEAN + 3 (Japonsko, Čína, 
Jižní Korea), ČLR–ASEAN a Regionální fórum ASEAN (ARF). Konfl iktní 
charakter vztahů zůstal nedořešen, ale nepřerostl do sjednocení zemí ASEAN 
proti ČLR. Peking po částečných ziscích strategických bodů v Jihočínském 
moři ustoupil k diplomatickému řešení sporu a situaci se mu podařilo zklid-
nit a zakonzervovat. 

V případě Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) se jedná o zcela 
novou formu sdružení, vzniklého ve vyprázdněném prostoru po rozpadu 
SSSR, s podstatně větším diplomatickým vlivem Pekingu než dříve. Šan-
ghajskou organizaci však stále z hlediska programu i praxe zdaleka nelze 
přesvědčivě považovat za vojenský blok, jakési asijské „anti-NATO“. I když 
k relevantním motivům při vzniku sdružení patřily bezpečnostní důvody ori-
entované hlavně na demilitarizaci společných hranic,26 boj proti terorismu 
a šíření militantního islamismu, a koordinace potírání mezinárodního organi-
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zovaného zločinu, přesto nelze společné vojenské manévry a další formy spo-
lupráce přesvědčivě identifi kovat jako vznik vojenského seskupení. Evoluci 
ŠOS takovým směrem sice hypoteticky nelze vyloučit, takový druh strategic-
kých úvah by však musel vysvětlit roli a váhu mj. Ruska, které znemožňuje 
vychýlení těžiště sdružení pod nadvládu Pekingu. Z pohledu Číny je ŠOS 
vhodným ukotvením čínských strategických zájmů v periferních západních 
oblastech, které současně vyvažuje vojenskou expanzi NATO po 11. září.

Ekonomická a politická expanze ČLR do Barmy naproti úvahám o čín-
ském vojenském růstu ilustruje novodobou soft power Pekingu. Investicemi 
do infrastruktury, fi nančními půjčkami, politickou podporou místní vojenské 
vládě, mezinárodní diplomatickou podporou, obchodními vazbami a vojen-
skými dodávkami dokázala ČLR postupně vtáhnout Barmu do pozice pro-
čínského satelitu. Poněkud volnější vztahy nastoluje investiční a obchodní 
expanze ČLR do Afriky a Latinské Ameriky, kde výhodnějšími nabídkami 
vytlačuje vliv USA a Evropy. Čínská politika založená přednostně na soft 
power je přímou a nejdostupnější cestou k dosažení cíle – nákupu strategic-
kých surovin, včetně získání ekonomického a politického vlivu. Tato poli-
tika se děje cestou standardní diplomacie a ekonomických transakcí, kde čín-
ská vojenská síla nenachází uplatnění. Zatím nejvýraznějším počinem ČLR 
ve vojenské podpoře obchodního loďstva bylo vyslání vojenských plavidel 
do oblasti pobřeží Somálska, kde doplňuje mezinárodní síly na ochranu ci-
vilní dopravy proti útokům somálských pirátů. Toto řešení současně umož-
ňuje odůvodnit přítomnost čínských plavidel v mezinárodních vodách poblíž 
Středního východu, kde kdy by nejspíš vzbudila nevítanou mediální pozor-
nost.

Postup Číny uplatňující vojenská řešení pragmaticky a zejména selek-
tivně lze vysvětlit vlastní kulturní tradicí odvíjející se od archaického traktátu 
Sun-c’, který vychází z taktické variability, v rámci které je boj prostředkem 
k dosažení cíle, nikoliv cílem samým. Tento způsob politiky Pekingu zalo-
žené na diplomatické aktivitě a hospodářské spolupráci, jež je ve srovnání 
s předešlými politickými garniturami evidentní a efektivní, je patrná zejména 
na mezinárodní regionální úrovni (Bates, Medeiros-Frawel). 

Čínské vystupování v mezinárodních vztazích neprojevuje náznaky strate-
gie země, která by se zjevně chystala na válku. Z hlediska bezpečnostních zá-
jmů partnerských zemí se jeví problematicky čínská technologická špionáž, 
umožňující dohnat náskok za světovým vývojem za cenu minimálních inves-
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tic. Také přístup do mezinárodního kyberprostoru a výzkum vesmíru posunul 
možnosti ČLR směrem blíže ke zranitelným sférám zahraničních partnerů. 
Mezinárodní skandály s napadením webových stránek vládních i nevládních 
institucí na Západě prokazují postupný přesun bezpečnostních rizik do mi-
movojenských oblastí. Také schopnost ČLR vynášet na orbit vlastní družice 
a likvidovat je vlastními raketami je signálem, který vyzývá k rehabilitaci re-
alistických hledisek, jež je ovšem nutno interpretovat v nových technologic-
kých a sociálních souvislostech.

Čína ale s ohledem na výše zmíněné zatím nemá explicitní strategii za úče-
lem územní expanze, s jedinou výjimkou Tchaj-wanu. Vojenské strategické 
materiály ČLR i přes posilování kapacity ČLOA viditelně nevybízejí k pří-
pravě vojenského konfl iktu, zejména již vůbec ne s návazností na nějakou 
mezinárodněpolitickou doktrínu, která by vedla k změně dosavadního poli-
tického poměru sil s globálními či regionálními implikacemi. Nelze tedy vést 
analogii s agresivními mocnostmi typu předválečného Japonska nebo nacis-
tického Německa, nemluvě o americké explicitní strategii preemptivních vá-
lek (NSS) v boji proti terorismu. 

Závěr

Je pochopitelné, že nárůst vojenského potenciálu ČLR vyvolává otázky a po-
city nejistoty z faktu, že se na světové scéně objevil nový silný aktér, se kte-
rým se dříve nepočítalo. Tato stať konstatuje posun ve strategické doktríně 
ČLR, která s rozpadem bipolární soustavy těží z úbytku strategické hrozby 
z kontinentu, disponuje navýšenými fi nančními zdroji a importy moderních 
vojenských prostředků. V současné době již posílená ČLOA (zejména ná-
mořní a letecké síly, raketové vojsko, družicový a navigační systém) může 
dávat otevřeně najevo, že USA již nejsou tak jasným hegemonem v prostoru 
strategického zájmu ČLR, jak tomu bylo doposud.

V mezinárodním kontextu se ČLR nevymezuje proti globálnímu main-
streamu v otázce jaderného odzbrojení a zákazu proliferace zbraní hromad-
ného ničení. V 90. letech ČLR postupně omezila vývoz balistických raket na 
Střední východ a ukončila podporu raketového programu Severní Koreje. Na-
proti tomu nelze bagatelizovat vyzbrojování afrických a latinskoamerických 
odběratelů, kvalitativní novum jsou masivní hackerské útoky na státní a sou-
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kromé instituce v USA a Evropě z čínských serverů. Velký ohlas vzbudily 
další demonstrace síly, jak v případě sestřelení vlastního satelitu na oběžné 
dráze, tak prezentace nových leteckých a námořních akvizic ČLOA. 

Vojenský růst Číny sám o sobě však ještě není nutné automaticky pova-
žovat za globální nebo regionální bezpečnostní hrozbu, k takovým závěrům 
by musel vést širší soubor prokazatelných jevů, které by v daném kontextu 
vyústily do pravděpodobné hypotézy vojenského konfl iktu. V případě Tchaj-
-wanu, prostoru Jihočínského moře i v námořních teritoriálních sporech s Ja-
ponskem však nelze hypoteticky vojenský střet v budoucnu vyloučit. Kromě 
hypotetických regionálních konfl iktů ČLR se sousedními zeměmi se téma 
údajné vojenské hrozby z Číny jeví jako cosi spíše typicky amerického. Ta-
kovéto úvahy se stále méně dotýkají Evropy, která již na Dálném východě 
dávno – od konce druhé světové války – není relevantním aktérem. 

Pokud bychom připustili možnost konfl iktu ČLR s kýmkoliv, z kontextu 
chování, tradice, zvyklostí a stereotypů Číny se zdá být přesvědčivější va-
rianta taková, že válčení není cílem samým, nýbrž jednou z možných cest, 
jak cíle dosáhnout. Momentální úspěchy čínské diplomacie a lavinovité ší-
ření ekonomického vlivu ČLR jsou toho důkazem, potvrzujícím iracionalitu 
a neefektivitu vojenských řešení. Čína je nazývána jako mocnost status quo, 
a tento daný stav je zatím pro asijskou mocnost velmi příznivý. Cestami ve-
doucími ke konliktu by mohlo být buď zastavení ekonomického růstu v ČLR 
nebo vyhlášení mezinárodního obchodního embarga, jaké v historické analo-
gii názorně předcházelo náletu Japonska na Pearl Harbour. 

Zdrojem současného ekonomického růstu ČLR není vojenský výboj, 
nýbrž činnost ekonomiky samé, založené především na exportu a velikosti 
vnitřního trhu. Logickým zájmem takovéhoto modelu je zajištění vstupů 
a odbytu. Pro Čínu by vojenský konfl ikt musel být buď nevyhnutelný nebo 
alespoň výhodný, a v souladu s vnitropolitickým kontextem. Pokud by ČLR 
jevila agresivní sklony na mezinárodní úrovni, ovlivnila by politický vývoj 
sousedních zemí a posílila by tlak na upevnění protičínské bezpečnostní ali-
ance asijských zemí s USA směrem k strategii zadržování, která de facto 
přetrvává z doby studené války. Případný přechod Pekingu k politice síly 
by znehodnotil léta trvající úsilí diplomacie zaměřené na sérii strategických 
partnerství ČLR (s USA, EU, Ruskem, ASEAN, Brazílií) a politiku stylu an-
titeze amerického unilateralismu. Taková změna kurzu by vyvolala mimo-
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řádnou reakci globálních médií, která jsou od roku 1989 vůči ČLR velmi kri-
tická a podezřívavá.
Čínské motivy bezpečnostní strategie a zahraniční politiky jsou čitelné 

v důrazu na kontrolu strategických periferií v Tibetu a Sin-ťiangu; jsou na-
víc kontinuální v tradici moderní čínské státnosti od 20. století. Předjímat čín-
skou vojenskou expanzi a konfl ikt s USA představuje obtížné argumentační 
úsilí, vyvěrající z obav ze ztráty výhody hegemonie. To vše ale nevyvrací 
možné pochybnosti nad dalším vnitropolitickým i zahraničněpolitickým vý-
vojem asijské velmoci, když doposud v postmaoistické éře neexistuje zkuše-
nost s krizí většího rozsahu, než byl dramatický rok 1989. 
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Současná vojensko-strategická pozice Indie 
jako nastupující mocnosti

Vlastimil Blecha

Úvod

Slova Victora Huga o tom, že „žádná síla na světě není tak mocná jako myš-
lenka, jejíž čas nadešel“, patří v politice mezi univerzálně použitelné citáty, 
které mají často dodat rozličným projektům auru dějinné nutnosti a záro-
veň téměř všeobecného konsenzu. V nedávném rozhovoru se známým ame-
rickým novinářem Charlie Rosem označil ministerský předseda Indie Man-
móhan Singh za takovou myšlenky, jejíž čas nadešel, „nástup Indie jako 
velké globální mocnosti“.1 Ačkoli od indického předsedy vlády by takové 
tvrzení mohlo být chápáno spíše jako zbožné přání než nezaujaté konsta-
tování, vzhledem k vývoji Indie v posledních dvaceti letech měl M. Singh 
k optimismu důvod. Na rozdíl od dřívějšího obrazu Indie jako idealisticky 
moralizující, leč chudé a bezmocné rozvojové země si hlavní mocnosti dneš-
ního mocenského uspořádání světa stále více zvykají na myšlenku silné In-
die, a zejména USA o ní hovoří jako o strategickém partnerovi. Zároveň přání 
Indů stát se velkou globální mocností vypovídá o kvalitativní změně orien-
tace zahraniční politiky indických vlád a jejich zvýšeném sebevědomí vyplý-
vajícím z nepochybných úspěchů liberalizace indické ekonomiky a nebýva-
lého hospodářského růstu posledních dvou desetiletí. 

Termín „nastupující“ mocnost (emerging power), který v souvislosti s In-
dií slýcháme již nejméně deset let, odráží jednak nárůst jejích vojensko-stra-
tegických kapacit, jednak větší angažovanost v mezinárodněpolitických otáz-
kách a větší důraz na atributy tzv. „tvrdé“ moci hard power v posledních 
letech. Dnešní postavení Indie a její další trend k posilování vojensko-strate-
gické důležitosti v regionální i globální geopolitice vyplývá z určitých strate-
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gických rozhodnutí indických vlád na počátku 90. let minulého století, díky 
nimž Indie dokázala obrátit konec éry bipolarity USA a SSSR ve svůj pro-
spěch, takže se dnes o ní hovoří jako o jedné ze zemí, jež byla schopna nej-
více profi tovat z konce studené války.

Jaká byla tedy strategická rozhodnutí, která vedla k dnešním aspiracím 
Indie na postavení velké globální mocnosti? S jakými bezpečnostními hroz-
bami musí Indie počítat? O jaký model uspořádání mezinárodních vztahů In-
die usiluje a jakou úlohu v nich pro sebe vidí? K čemu hodlá Indie nově na-
bytou moc využít, jaké budou její státní zájmy v první polovině 21. století 
a co z toho vyplývá pro nás Evropany?

Strategická pozice Indie po konci studené války

Ačkoli dvěma pilíři nezávislé Indie měla být politika nezávislosti na mo-
cenských blocích USA a SSSR (non-alignment) a udržování stejné vzdále-
nosti k oběma tehdejším pólům světové politiky (equidistance), ve skuteč-
nosti se Indie během studené války stále více přikláněla na stranu východního 
bloku. Nadstandardní vztahy Indie a SSSR vyústily k podepsání Dvacetileté 
smlouvy o míru a přátelství mezi Indií a SSSR v srpnu 1971, kterou se Indie 
kromě hospodářské spolupráce se Sovětským svazem chtěla pojistit proti pří-
padné intervenci USA nebo Číny ve prospěch Pákistánu několik měsíců před 
začátkem třetí indicko-pákistánské války.

S rozpadem Sovětského svazu v roce 1991 tak Indie přišla o svého hlav-
ního spojence. Již před zánikem SSSR byly však v politice Michaila Gorba-
čova patrné změny v diplomacii vůči Asii. Nový kurz, který nastolil, usilo-
val o konec nepřátelství s Čínou a zlepšení vztahů s USA. Důsledkem změny 
zahraniční politiky SSSR bylo v jižní Asii ukončení bezvýhradné podpory 
Indie ve sporech s Pákistánem a postavení vztahů s oběma zeměmi na stej-
nou úroveň.

Přestože Rusko po rozpadu SSSR obnovilo v roce 1993 Dvacetiletou 
smlouvu o míru a přátelství, tato nová smlouva byla již čistě obchodní a zmi-
zely z ní klauzule, jež dělaly z Indie ruského strategického spojence. Rusko 
také v této době vyhovělo americkému tlaku a odmítlo Indii dodat původně 
přislíbenou technologii pro její kosmický program. O Indii zbavené svého 
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strategického spojence SSSR se na počátku 90. let hovořilo jako o mocnosti 
„bez přátel“ (friendless power).

 Indie obávající se rychle rostoucí Číny usilovala v té době o budování 
dobrých vztahů s ní prostřednictvím dvoustranných rozhovorů. Hlavní oh-
nisko napjatých vztahů mezi oběma zeměmi, Čínou nikdy neuznané hranice 
s Indií kopírující Brity svévolně vytyčenou McMahonovu linii, měla vyřešit 
čínsko-indická komise, na jejímž ustavení se oba státy dohodly během návš-
těvy Rádžíva Gándhího v Číně v roce 1988. Práce komise však nepřinesla 
žádný konkrétní výsledek. Ačkoliv vlády Číny a Indie uzavřely v roce 1993 
v Pekingu dohodu o udržování mírových vztahů, otázka hranic zůstala i na-
dále otevřená. Čína mezitím nadále pokračovala v dodávkách jaderné tech-
nologie Pákistánu, ve zvyšování své vojenské přítomnosti v Tibetu a v pod-
poře Indii ne zcela přátelských režimů v Barmě a Bangladéši. 

Clintonova vláda usilovala o dobré vztahy s Čínou, na Indii hleděla s ne-
důvěrou. Zatímco rozvoji čínského jaderného programu USA pomohly tím, 
že povolily vývoz americké satelitní a nukleární technologie do Číny, po In-
dii striktně vyžadovaly podepsání smluv, kterými by se Indie jednou provždy 
vzdala možnosti získat jaderné zbraně.2 Kvůli nepodepsání těchto smluv na-
konec USA uvalily embargo na dodávky technologií pro indický kosmický 
program. Přes narůstající objem amerických investic do liberalizující se in-
dické ekonomiky se vzájemné vztahy USA a Indie dosud nevymanily ze za-
jetí stereotypů studené války a Indii příliš nepomohla ani předchozí kritika 
USA za první válku v Iráku. Pregnantně shrnují situaci Indie v tomto období 
Nayar a Paul: „Indie viděla, jak Čína pomáhá Pákistánu, militarizuje Tibet, 
mezitím neustále vylepšuje svůj vlastní jaderný arzenál a posiluje vztahy s vo-
jenským režimem v Myanmaru – v důsledku izolujíce Indii – zatímco ve stej-
nou chvíli Spojené státy usilují o to si ji naklonit“ (Baldev–Paul, 2003: 218). 
V roce 1995 vyzvala Clintonova vláda Čínu, aby „se více zajímala o jižní 
Asii“ (Frankel, 2005: 358), a zdá se, že v tuto chvíli USA vnímaly jižní 
Asii jako budoucí čínskou sféru vlivu. Přitom USA odmítaly vzít na vědomí 
zprávy tajných služeb o tom, že Čína dodává jadernou technologii Pákistánu, 
a tím jen dále přesvědčovaly Indy o tom, že na vlastnictví jaderných zbraní 
mají dvojí metr, jiný na svého spojence Pákistán a druhý na Indii.
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Indie jadernou mocností a zlepšování vztahů USA a Indie

Za svůj mocenský vzestup od počátku 90. let minulého století vděčí Indie 
zejména třem faktorům: ekonomické liberalizaci a s ní spojenému rychlej-
šímu hospodářskému růstu, konci studené války a získání jaderných zbraní. 
K těmto třem faktorům se později přidal ještě čtvrtý, který napomohl dosud 
největšímu porozumění mezi Indií a USA v historii jejich vzájemných vztahů 
– americká válka proti terorismu.

Když Čína v roce 1964 provedla první test vlastní atomové bomby, otec 
indického jaderného programu Homi Bhábha prohlásil, že pokud k tomu in-
dičtí vědci dostanou pověření, jsou schopni postavit indickou jadernou zbraň 
do patnácti měsíců. Pověření k provedení „mírové“ jaderné exploze dostali 
indičtí vědci až během vlády Indiry Gándhíové v roce 1974. Po úspěšném 
pokusu Indie uvalila na další jaderné pokusy moratorium, nicméně možnosti 
znovuobnovit svůj jaderný výzkum se nikdy nevzdala. K obnovení indického 
vojenského jaderného programu došlo teprve během vlády Rádžíva Gánd-
hího. Hlavními důvody byly jednak zprávy o dodávkách čínských nukleár-
ních zbraní Pákistánu, jednak snaha posílit vlastnictvím jaderné zbraně svou 
prestiž regionální mocnosti usilující o stálé křeslo v Radě bezpečnosti OSN. 

Cílem nové tzv. Rádžívovy strategické doktríny nyní bylo udržet ostatní 
mocnosti mimo region jižní Asie (Hagerty, 1991: 351). Indie chtěla v bu-
doucnu v jižní Asii působit jako dominantní mocnost. Rostoucí ekonomika 
umožnila postupné navyšování výdajů na obranu, přičemž však investice do 
zbrojení byly provázeny rozsáhlou korupcí a aférami, z nichž nejznámější se 
týkala nákupu švédských houfnic od fi rmy Bofors. Nová mezinárodní orga-
nizace založená v roce 1985, Sdružení jižní Asie pro regionální spolupráci 
(SAARC), jejímž deklarovaným cílem bylo rozvíjení technologické a eko-
nomické spolupráce v regionu, měla být nástrojem Indie k působení na vlády 
sousedních zemí. O tom, že Indie začala brát velice vážně svou roli garanta 
stability a omezování vlivu cizích mocností, svědčí její akce vůči menším 
sousedům v této době: vojenská intervence na Srí Lance a na Maledivách, 
blokáda Nepálu a podpora Bhútánu ve sporu s Nepálem o zavedení víz pro 
Nepálce. Kromě přijetí zodpovědnosti za vývoj v regionu sledovala Indie 
ve všech zmíněných případech i cíl nepřipustit angažmá cizích mocností při 
zvládání krizových situací v regionu. Za počátek realistického obratu v zahra-
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niční politice Indie a indických velmocenských ambicí tak lze označit právě 
léta vlády R. Gándhího na přelomu 80. a 90. let minulého století.

Výbuch indické jaderné zbraně v Pókharanu, provedený 11. 5. 1998, vzá-
pětí vedl k uvalení sankcí ze strany USA a dalších zemí na Indii i na Pákis-
tán, který na indické testy odpověděl demonstrativními „pokusnými“ výbu-
chy „vlastních“ jaderných zbraní čínské provenience. Z jaderných mocností 
to bylo nejdříve Rusko, kdo dal najevo ochotu akceptovat nový nukleární 
statut Indie. Pro Indii byla důležitá zejména skutečnost, že Rusko odmítlo 
zastavit dodávky zbraní Indii a na všech mezinárodních fórech vystupovalo 
proti uvalení kolektivních sankcí. Stejně jako Rusko byla proti uvalení sankcí 
i Francie. Sankce na Indii naopak uvalily Spojené státy (a společně s nimi 
Velká Británie, Německo a Japonsko), pro něž byla nová jaderná mocnost ne-
přijatelná z hlediska vlastní strategické doktríny usilující o zabránění vzniku 
nových nukleárních mocností. Samozřejmě ze všech nejnaléhavěji prosa-
zovala sankce proti Indii Čína, která oprávněně chápala indickou jadernou 
zbraň jako krok namířený zejména proti sobě. OSN se nakonec nedokázala 
sjednotit na společném postoji vůči jaderné Indii. V červnu 1998 se sice RB 
OSN shodla na rezoluci č. 1172, v níž byly Indie a Pákistán vyzvány k zasta-
vení vývoje jaderných zbraní a podepsání NPT a CTBT, ovšem tato rezoluce 
nebyla podpořená žádnými kolektivními sankcemi.

Nedlouho poté, kdy oba rivalové, Indie i Pákistán, otevřeně deklarovali 
vlastnictví jaderných zbraní, vypukl mezi nimi v oblasti Kárgilu na území 
sporného státu Džammú a Kašmír pohraniční konfl ikt trvající od května 
do června 1998 a v mezinárodním společenství panovaly oprávněné obavy 
z toho, aby tento konfl ikt nepřerostl v jadernou válku v jižní Asii. Zprostřed-
kování příměří mezi oběma státy se ujaly USA a daly během jednání svým 
nestranným přístupem k oběma zemím najevo nástup nového, vstřícnějšího 
postoje k Indii a konec politiky bezbřehé podpory Pákistánu. Ačkoli se zpo-
čátku zdálo, že jaderné exploze postavily ve vztazích mezi USA a Indií ne-
překonatelnou bariéru, byly spíše bodem katarze, po níž mohla začít nová, 
zřejmě dosud nejlepší etapa americko-indických vztahů. 

Po sérii jednání vedených mezi Strobe Talbottem za USA (náměstek mi-
nistra zahraničních věcí) a Džaswantem Sinhem za Indii (zvláštní vyslanec, 
později ministr zahraničních věcí) v letech 1998 a 1999 se USA smířily s ja-
derným programem Indie a Pákistánu, třebaže nadále odmítaly tyto země ofi -
ciálně uznat za NWS (Nuclear Weapon States). Indie i Pákistán na oplátku 
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přijaly moratorium na další testování jaderných zbraní (což ovšem nezna-
menalo zastavení dalšího vývoje) a Indie vyloučila možnost použít jaderné 
zbraně jako první. K většímu zájmu USA o Indii samozřejmě vedl i její ros-
toucí obchodní význam. Při zlomové Clintonově návštěvě Indie v létě 2000 
pak indický premiér Vádžpéjí i americký prezident Clinton označují USA 
a Indii za „přirozené spojence“ a „strategické partnery“.

Administrativa prezidenta G. W. Bushe měla od počátku zlepšení vztahů 
s Indií stanovené jako jednu z priorit. Na rozdíl od demokratů, republi-
káni sami byli skeptičtí vůči CTBT a ještě před zvolením Bushe preziden-
tem neprošla smlouva republikány ovládaným Senátem. Teroristické útoky 
11. 9. 2001 na Světové obchodní centrum v New Yorku a následné vyhlá-
šení americké války proti terorismu dále přispěly k vylepšení vztahů USA 
a Indie. Válka proti islamistickému terorismu, která se stala ústředním téma-
tem Bushovy zahraniční politiky, našla v Indii, mající s terorismem bohaté 
zkušenosti, přirozeného spojence. Indická vláda byla a je, na rozdíl od ně-
kterých spojenců USA v NATO, velice zdrženlivá v kritice amerického pů-
sobení v Afghánistánu a Iráku a vyjadřuje se vstřícně i k záměru USA vybu-
dovat nad svým územím protiraketovou obranu.

Společné prohlášení NSSP (Next Steps in Strategic Partnership) pode-
psané v lednu 2004 předjalo spolupráci mezi USA a Indií v mírovém využí-
vání jaderné energie, civilním kosmickém programu a obchodní výměně nej-
modernějších technologií. Dosavadním vrcholem vzájemných vztahů bylo 
podepsání dohody o spolupráci obou zemí při civilním využívání jaderné 
energie (označované jako Nuclear Deal) 27. 2. 2006. Podepsáním dohody 
americký prezident de facto uznal zvláštní statut pro Indii, která ačkoliv není 
signatářem NPT, bude oprávněna získávat od Spojených států jaderný mate-
riál včetně obohaceného uranu za předpokladu, že umožní Mezinárodní agen-
tuře pro atomovou energii (IAEA) kontrolu 65 % svých jaderných zařízení 
tak, aby bylo možné ověřit, že Spojenými státy dodávané duální technologie 
nejsou Indií využívány pro vojenské účely. Osm z dvaadvaceti indických ja-
derných reaktorů zůstane výhradně pod kontrolou indické vlády, která v nich 
může vyvíjet svůj vojenský jaderný arzenál. Dohoda tedy neznamená nic 
menšího než uznání práva Indie na vlastní vojenský jaderný program Spoje-
nými státy. O schválení smlouvy v Kongresu ještě před koncem svého pre-
zidentského mandátu se americký prezident Bush vehementně zasazoval. Je 
třeba zdůraznit, že k uznání Indie jako zodpovědné jaderné mocnosti Spoje-
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nými státy přispěla významně i skutečnost, že Indie od samého počátku od-
mítala podepsání NPT. Jadernými testy tak neporušila žádnou mezinárodní 
smlouvu, naopak jednala konzistentně se svým dlouhodobě deklarovaným 
záměrem v případě potřeby získat jaderné zbraně.

Současná strategická pozice Indie v Asii a ve světě

Za jeden z nejvíce klíčových faktorů určující dnešní strategickou pozici Indie 
ve světě je třeba považovat obrat v zahraniční politice Spojených států ame-
rických v Asii, k němuž došlo v posledních patnácti letech. Zatímco v roce 
1995 prezident Clinton se znepokojením sledoval úsilí Indie o posílení vlast-
ních vojenských kapacit k dominantnímu postavení v jižní Asii a vyzýval 
Čínu k většímu angažování se v tomto regionu, později naopak poradci prezi-
denta G.W. Bushe vnímali silnou Indii jako nezbytnou protiváhu k silné Číně 
a zároveň jako mocnost, která může pomoci stabilizovat tradičně málo sta-
bilní region jižní Asie. O vztazích USA a Indie se nyní hovoří jako o „stra-
tegickém partnerství“ a obě země bývají označovány za „přirozené spo-
jence“. Termín „přirození spojenci“ (angl. natural allies) znamená, že dvě 
největší demokracie světa se potýkají s množstvím společných či podob-
ných problémů, které mezi nimi otvírají možnosti spolupráce: terorismus, 
extremismus, šíření zbraní hromadného ničení, znečišťování životního pro-
středí, obchod s drogami, válka v Afghánistánu a v neposlední řadě obava 
ze sílící Číny.

Vztahy Indie a Číny, přes výrazné zlepšení od války v roce 1962, jsou in-
herentně napjaté. K nedořešené otázce hranic a s ní spojeným protichůd-
ným strategickým zájmům obou zemí přistupuje i vzájemná ekonomické 
konkurence, coby dvou nejlidnatějších zemí světa s nízkými výrobními ná-
klady soupeřícími o zahraniční investice do svých ekonomik. Napětí plynoucí 
z hospodářského soupeření se oběma zemím dosud dařilo poněkud mírnit od-
lišnou orientací jejich ekonomik. Zatímco Čína se stala „továrnou“ na vý-
robu zboží pro světové trhy, Indie se specializovala na sektor služeb a stala se 
pro světovou ekonomiku jejím „klientským centrem“ či „kanceláří“. Taková 
symbióza však může v dohledné budoucnosti skončit, vezmeme-li v úvahu, 
že populace Číny začne během několika příštích let stagnovat, zatímco in-
dická poroste až do 40. let tohoto století, čímž se může stát bezkonkurenční 
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zásobárnou té nejlevnější pracovní síly. Potom bude Indie vůči Číně v rela-
tivní výhodě a bude na ní, dokáže-li ji využít k tomu, aby se stala „dílnou této 
planety“ (Jaffrelot, 2006: 2).

Indie na druhou stranu se znepokojením pozoruje čínskou strategii bu-
dování tzv. šňůry perel v oblasti od Jihočínského moře přes Molucký prů-
liv a Indický oceán k Arabskému moři a Perskému zálivu. Termín šňůra pe-
rel v užším smyslu znamená systém opěrných bodů čínského geopolitického 
vlivu či přímo vojenské přítomnosti v regionu Indického oceánu, kterými si 
pro sebe Čína snaží pojistit bezpečnost a průchodnost námořních komuni-
kačních cest (SLOCS, Sea lines of communication) ze zemí Středního vý-
chodu a Afriky, odkud pochází 70 % čínského dovozu, zejména ropy, jejímž 
je Čína největším světovým dovozcem. Mezi čínské „perly“ patří v Bangla-
déši překladiště námořních kontejnerů v přístavu Čittagong, na jihu Srí Lanky 
za podpory čínské vlády rozšiřovaný přístav Hambantota a v Pákistánu spo-
lečně budovaný přístav a námořní základna v Gvádaru. Od Myanmaru Čína 
dlouhodobě pronajímá Kokosové ostrovy otevírající Číně přístup do Indic-
kéhu oceánu, ČLR také pomáhá Myanmaru rozvíjet námořní základny v pří-
stavech Sittwe, Hianggyi, Khaukphyu, Mergui a Zadetkyikyn, zejména bu-
dováním radarů a palivových stanic, které mohou asistovat při operacích 
čínských ponorek v Bengálském zálivu (Singh, 2007: 3). V širším smyslu za-
hrnuje strategie šňůry z perel rozvíjení strategických a diplomatických vazeb 
se státy okolo námořních komunikačních cest z Perského zálivu do Číny, čili 
se sousedními státy Indie, z nichž mnohé nemají s Indií právě vřelé vztahy – 
zejména Pákistán, ale do jisté míry i Myanmar a Bangladéš. 

Ačkoliv je úsilí Číny po zajištění bezpečnosti námořních cest legitimní 
a pochopitelné, Indie vidí v souladu se svou námořní doktrínou z dubna 2004 
v regionu Indického oceánu (vymezeném podle doktríny jako moře od Per-
ského zálivu k Molucké úžině) svou „legitimní oblast zájmu“ (Chatterjee, 
2007: 73) a zároveň panuje z indické strany obava, že by Čína v případě 
konfl iktu mohla využít své „perly“ k námořní blokádě Indie. Třebaže v réto-
rice indických vládních představitelů je zdůrazňován prvek rozvoje mírových 
vztahů a obchodní spolupráce s Čínou, z úvah indických expertů na bezpeč-
nostní strategii z indických vládních i „nezávislých“ think tanků jakož i z in-
dických médií vyplývá, že pro Indy stále představuje Čína a její šňůra perel 
potencionální hrozbu. Jak např. připouští poručík Gurpreet Khurana z indic-
kého Institute for Defence Studies and Analyses, strategie šňůry perel „může 
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být v Novém Dillí chápána jako krok, který v sobě nese nepřátelský obsah“, 
a společná námořní cvičení indického a amerického námořnictva konaná ka-
ždoročně od roku 1992, k nimž se v posledních tří letech přidaly i námořní 
síly Japonska, Austrálie a Singapuru, „mohou být viděna jako úsilí o zvyšo-
vání kapacit našich námořních sil a také jako ‚pojistka‘ proti velkým moc-
nostem, jejichž zájmy by mohly být v budoucnu v protikladu k našim“ (Khu-
rana, 2007: 2). Vnímání Číny v Indickém oceánu jako potencionální hrozby 
je, zdá se, poměrně nový fenomén posledních několika let, ještě v říjnu 2002 
prof. Mitra z univerzity v Heidelbergu píše, že „podle dnešního indického 
vnímání jsou jedinou možnou hrozbou stability v Indickém oceánu nestátní 
aktéři jako piráti, pašeráci drog a pytláci“ (Mitra, 2002: 28).

Pro Spojené státy je oblast Indického oceánu – s hlavními opěrnými body 
na ostrově Guam u Filipín a na základně Diego Garcia (tj. přímo v Indickém 
oceánu) – klíčovou oblastí vzhledem k prosazování jejich zájmů v Asii a na 
Středním východě. Vedle toho je čínská šňůra perel potenciální, avšak vzhle-
dem k jedenáctinásobné převaze výtlaku amerického válečného loďstva nad 
čínským (Pehrson, 2006: 20)3 spíše hypotetickou výzvou jejich dominanci. 
Ačkoli tedy není Čína v této oblasti pro USA aktuální hrozbou a američtí 
stratégové doporučují do budoucna spíše rozvíjení spolupráce a budování 
mechanismů vzájemné důvěry mezi USA a Čínou, mají i zde USA podobné 
zájmy s Indií, totiž vyvažovat potenciální čínskou expanzi na moři. Indie, 
která v napjaté éře studené války viděla v americké základně na Diego Gar-
cia spíše hrozbu (v průběhu třetí války s Pákistánem v roce 1971 použili 
Američané svou letadlovou loď v Bengálském zálivu k výstraze Indie a mo-
rální podpoře Pákistánu), nyní, poté co se Indie s americkou základnou na 
Diego Garcia dávno smířila, nachází v námořní síle USA vítaného spojence 
k balancování čínského vlivu. Od roku 2006 vojenská námořnictva obou 
zemí spolupracují na základě Rámcové smlouvy o námořní bezpečnostní spo-
lupráci (Framework for Maritime Security Cooperation), jejíž jsou společná 
cvičení součástí.

Současnou čínskou strategii budování šňůry perel v Indickém oceánu lze 
vzhledem k Indii chápat také jen jako další variaci a pokračování dlouhodo-
bého soupeření Indie s Čínou, kdy Čína od počátku usiluje o to zabránit, aby 
jí v Indii vyrostl stejně silný konkurent na asijském kontinentu, zatímco In-
die se obává čínské expanze a ztráty některých svých území nárokovaných 
Čínou. V rámci této geopolitické hry Čína stabilně podporuje Pákistán, co 
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by relativně silný a od svého vzniku vůči Indii nepřátelský stát, zatímco se 
obě dvě velké mocnosti přetahují o vliv na politiku výrazně menších a slab-
ších sousedů Indie: Myanmaru, Bangladéše, Bhútánu, Nepálu, Srí Lanky 
a Malediv. Těm nezbývá než balancovat mezi oběma mocnostmi a spoluprací 
s oběma se pro sebe z jejich soupeření snažit vytěžit maximum. Pro vojen-
skou juntu v Myanmaru je přirozeně atraktivnějším partnerem Čína se svou 
lhostejností k demokratickým hodnotám a právem veta v RB OSN. Čínský 
vliv narůstá i v Bangladéši, kde nevraživost k Indii ze strany některých poli-
tických elit (především radikálních muslimů) stejně jako nedořešené otázky 
hranic, uprchlíků a nevyslyšených požadavků Bangladéše na bezcelní pří-
stup na indický trh brání prohlubování spolupráce s Indií, a v němž v roce 
2006 Indie poprvé ztratila pozici největšího obchodního partnera ve prospěch 
Číny. Bhútán a Nepál zůstávají tradičně bližší Indii, což ovšem nebrání Ne-
pálu přes indickou nevoli vážně uvažovat o čínské nabídce na prodloužení 
železnice z Tibetu do Nepálu. Srí Lanka usiluje o stejnou vzdálenost k oběma 
mocnostem, když spolupracuje s Čínou na budování přístavu ve městě Ham-
bantota, zatímco Indie staví na Srí Lance radary a školí personál na jejich 
obsluhu. Vztah Indie ke každému z jejích menších sousedů je podmiňován 
komplexním a specifi ckým souhrnem faktorů, jejichž detailní analýza by byla 
nad rámec tohoto textu. Žádnou z těchto zemí, včetně Myanmaru přes jeho 
pročínskou orientaci, však nelze v současné době považovat za vysloveně ne-
přátelsky zaměřenou vůči Indii. O tom svědčí např. nárůst vzájemného ob-
chodu mezi Indií a Myanmarem z 12,4 mil. USD v letech 1981–1982 na 569 
mil. USD v 2004–2005 (Singh, 2007: 3) a řada společných realizovaných či 
zamýšlených projektů včetně plynovodu z Myanmaru do Indie. Nicméně ně-
které výše zmíněné aktivity Číny v těchto zemích jsou v Indii vnímány jako 
potencionální bezpečnostní rizika, s nimiž je třeba počítat.

O vztazích Indie a Číny rovněž nelze v žádném případě hovořit pouze jako 
o soupeření, ale spíše jako o pragmatické směsi soupeření a spolupráce. Indie 
a Čína jako dvě největší rozvojové země sdílejí řadu společných či podob-
ných zájmů, při jejichž sledování mohou spolupracovat. Obě vyjadřují vý-
hrady k současnému uspořádání Světové obchodní organizace (WTO), obě 
musejí čelit islamistickému terorismu a separatismu, rostoucí energetické ne-
jistotě a rozevírajícím nůžkám mezi nabídkou a poptávkou po elektrické ener-
gii. Společné zájmy dávají prostor k vzájemně výhodné spolupráci v mnoha 
sférách, z nichž určitě nejvýznamnější je vzájemný obchod. Ten začal na ex-
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trémně nízké úrovni, dosáhl 18 mld. USD v roce 2005 a pokračuje v růstu 
vysokou rychlostí. Ještě v roce 1999 byl vzájemný objem obchodní výměny 
nižší než 2 mld. USD, nyní je „Indie třetím největším obchodním partnerem 
Číny“ (Yang, 2007: 20), během roku 2010 se nárůst obchodní výměny po-
hyboval již okolo 40 mld. USD.4 Obě země spolupracují v rámci řady mezi-
národních organizací, jejímiž jsou obě členy. Jde zejména o EAS (East Asian 
Summit) a SCO (Shanghai Cooperation Organization), jejímž je Čína zaklá-
dajícím členem a v němž je Indie pozorovatelem. Vojenská a bezpečnostní 
spolupráce je pochopitelně limitovaná rozdílnými geopolitickými zájmy, nic-
méně i zde existují společné zájmy v podobě hrozby „teroristů, fundamenta-
listů a separatistů“, na kteréžto téma v minulosti proběhla společná námořní 
i vojenská cvičení obou armád (Singh, 2007). Nemalým přínosem těchto 
cvičení může být i vzájemné poznání praktických postupů obou armád, což 
může napomoci zabránit zbytečným konfl iktům pramenícím z nedorozumění 
na sporných hraničních územích.

Dá se očekávat, že vztahy Indie s Čínou budou i do budoucna napjaté 
a dost možná, že tlaky na obou stranách budou soupeřením o příliv přímých 
zahraničních investic a ekonomickou převahu v průmyslové výrobě stejně 
jako o přístup ke zdrojům energie dále narůstat. Na druhou stranu obě země 
mají ke svému růstu zapotřebí stabilní a bezpečné prostředí, deklarují odhod-
lání k mírovému rozvoji a spolupráci, a také zkušenosti z posledních desítek 
let je učí, že lze spolu soupeřit a mít se na pozoru jeden před druhým, avšak 
přitom udržovat mírové vztahy a spolupracovat k prospěchu obou zemí.

Vedle Číny je pro bezpečnost Indie tradičně největší hrozbou Pákistán. Nic 
nenasvědčuje tomu, že by se v dohledné době podařilo oběma zemím najít 
kompromis ohledně statutu sporných území v Kašmíru. Kromě prestiže jde 
i o to, kdo bude kontrolovat území, kde pramení řeky, na nichž je závislé ze-
mědělství v indické i pákistánské části Pandžábu (o tom podrobněji: Mirza, 
2008). Třebaže indická armáda má výhodu početní převahy oproti pákistán-
ské, složitý geografi cký terén neumožňuje v západní části hranice tuto po-
četní převahu efektivně využít (Dormandy, 2008: 1–3). Navíc Pákistán se ne-
vzdal na rozdíl od Indie možnosti použít jaderné zbraně jako první, pokud 
budou ohroženy jeho „vitální zájmy“. Kontrola pramenišť řek, na nichž je 
závislé pákistánské zemědělství, je zcela určitě pro Pákistán prvořadým vi-
tálním zájmem. 
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Částečné zlepšení vztahů Indie a Pákistánu v posledních letech je pozi-
tivním vedlejším efektem války USA proti terorismu, jejichž jsou jak Indie, 
tak Pákistán spojenci. Přestože USA dlouhodobě přesvědčují Pákistán, aby 
přestal podporovat teroristy bojující proti Indii, podezřívá indická vláda pá-
kistánskou armádu, že stála za bombovým útokem proti indické ambasádě 
v Kábulu 7. 7. 2008. Na prvním setkání indického premiéra Singha s pákis-
tánským prezidentem Zardárím 25. 9. 2008 potvrdil pákistánský prezident 
závazek Mušarafovy vlády z ledna 2004 zakročit proti teroristickým útokům 
proti Indii podnikaným z pákistánského území. Je ovšem otázkou, nakolik 
má současná vláda Pákistánu situaci v zemi a všechny mocenské složky pod 
kontrolou. Viditelným výsledkem mírového procesu mezi oběma zeměmi 
bylo 21. 10. 2008 otevření hraničních přechodů pro příhraniční obchod přes 
Linii kontroly (Line of Control), tvořící faktickou, nicméně žádnou ze stran 
neuznanou hranici mezi oběma státy.5

Přes deklarovanou dobrou vůli Pákistánu a Indie dále pokračovat v mí-
rovém procesu, je třeba zejména s ohledem na nestabilitu vlády v Pákistánu 
považovat situaci v Kašmíru za velké bezpečnostní riziko, které může kdy-
koliv v budoucnu zapříčinit ozbrojený konfl ikt mezi oběma státy. Pro indic-
kou armádu stále představuje Pákistán prvořadého potencionálního agresora.

Indie usiluje o zmírňování konfl iktů, jež zmítají jejími bližšími či vzdále-
nějšími sousedy, zejména Srí Lanku, Nepál a také Afghánistán a jež svými 
důsledky představují bezpečnostní hrozby i pro Indii (terorismus, extremis-
mus, pašování zbraní a drog). Po fi asku indických mírových sil na Srí Lance, 
které v důsledku vedlo až k atentátu na Rádžíva Gándhího, se však Indie vy-
hýbá jednostranně vojensky zasahovat do záležitostí svých sousedů a upřed-
nostňuje jiné formy angažmá než přímou vojenskou intervenci. Vyplývá 
to z obavy, aby Indie nebyla ostatními státy v regionu vnímána jako bezo-
hledná mocnost šikanující slabší státy. Afghánistánu poskytla pomoc ve výši 
750 mil. USD na podporu infrastruktury, v Nepálu hrála klíčovou roli v pře-
svědčení krále Gjánendry, aby po protestech obyvatelstva pokojně odstou-
pil, a plánuje podpořit mladou nepálskou demokracii společnými projekty pro 
využívání vodních zdrojů. Srí Lanku podporuje dodáváním technologií a ško-
lením expertů a policistů pro boj s tamilskými separatisty. Všechny tyto ak-
tivity významně zvedají prestiž Indie v očích jejích sousedů a pomáhají bu-
dovat její „měkké“ mocenské kapacity soft power.
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Kromě vnějších, konvenčních bezpečnostních hrozeb, jimiž jsou pro In-
dii první řadě Pákistán a Čína, se Indie tradičně potýká s řadou vnitřních bez-
pečnostních hrozeb, zejména teroristických a separatistických hnutí ohrožu-
jících integritu Indie. Kromě již zmíněné aktivity islamistických teroristů 
v Kašmíru se separatismus v současné době týká ve větší či menší míře ze-
jména států v severovýchodní Indii, tzv. sedmi sester (Arunáčalpradéš, As-
sám, Manípur, Méghaláj, Mizóram, Nágaland a Tripura). Strategií indických 
vlád od poloviny 70. let byla politika částečných ústupků hlavním etnikům 
rozčleněním teritoria podle národnostního klíče, úsilí o dohodu s představi-
teli místních politických hnutí a jejich přesvědčování, aby se zřekli separati-
stických požadavků za investice indické vlády do tohoto zaostalého regionu. 
Zároveň byly v oblastech nepokojů rozmístěny jednotky armády vybavené 
zvláštními pravomocemi. Někteří představitelé separatistických hnutí sice 
přistoupili na dohodu s federální mocí, vzdali se separatismu a zapojili se 
do běžné politiky (v Manípuru, Méghaláji, Mizóramu a Arunáčalpradéši), 
další organizace však stále pokračují v boji, především v Assámu. Volby ve 
státech severovýchodní Indie obvykle probíhají pod silnou vojenskou ostra-
hou za neustálé hrozby teroristických útoků a období demokraticky zvole-
ných vlád pravidelně střídají období výjimečných stavů a přímé vlády z No-
vého Dillí. Vysoká vojenská přítomnost a zvláštní pravomoci indické armády 
v oblasti vedou často k incidentům zneužívání moci proti civilnímu obyvatel-
stvu, což následně prohlubuje averzi vůči vojenské přítomnosti „cizích“ in-
dických vojáků a podporu separatistům. Migrace obyvatelstva ze států seve-
rovýchodní Indie za bezpečím a prací do vnitrozemí zejména do západního 
Bengálska vyvolává sociální napětí v těchto oblastech. V neposlední řadě je 
masivní dislokace armády v oblasti východní Indie k potlačení interních hro-
zeb velmi nákladná a omezuje akceschopnost indické armády v případě vo-
jenského konfl iktu s vnějším nepřítelem.6

Vysoce relevantním tématem je také otázka surovinové a energetické bez-
pečnosti Indie. Spotřeba ropy se v Indii od roku 1989 více než ztrojnásobila. 
Indie je přitom z domácích zásob schopna pokrýt jen okolo 25 % spotřeby 
ropy a je tedy závislá na jejím dovozu, v současné době především tankery. 
Nutnost zajišťovat bezpečný transport surovin, zejména ropy, po moři kvůli 
pirátství rizikovou oblastní Bengálského zálivu a Moluckého průlivu, je i jed-
ním ze tří hlavních důvodů (společně se zadržováním čínské expanze do re-
gionu a přáním posílit indickou jadernou obranu o nukleární ponorky) pro 
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rozsáhlé investice Indie do námořnictva v posledních letech.7 V budoucnu 
chce Indie pokrývat větší část své spotřeby fosilních energií dodávkami zem-
ního plynu z nových plynovodů, o jejichž stavbě jedná. První variantou je 
prodloužení plynovodu vedoucího z Íránu do Pákistánu až do Indie, alterna-
tivním řešením je stavba plynovodu z Myanmaru přes Bangladéš. Nevýho-
dou prvního řešení, kromě toho, že vadí Spojeným státům snažícím se o izo-
laci Íránu, je zejména skutečnost, že by dala možnost Pákistánu vydírat Indii 
přerušením dodávek íránského plynu. Jednání o podmínkách tranzitu plynu 
přes Bangladéš nejsou jednoduchá a Bangladéš se snaží maximálně svou po-
zici tranzitní země využít k požadavkům na Indii (bezcelní přístup na indický 
trh, vyřešení sporů o hranice ve prospěch Bangladéše a příslib zajištění do-
dávek elektrické energie z Nepálu).

Kromě transportu fosilních energií se Indie více než jiných zemí dotýká 
i fl uktuace a periodické nárůsty cen ropy. Stále silněji se proto ozývají hlasy, 
že by se indické fi rmy měly mnohem aktivněji zapojit do soutěže o těžbu 
ropy z nových ložisek ve střední Asii, zejména v Turkmenistánu, Kazach-
stánu a Uzbekistánu, a zabránit, aby se Indie neocitla v situaci, kdy jí bude 
cena ropy diktována kartelem jiných států. Zároveň se chce Indie chránit proti 
cenovým šokům způsobeným cenou ropy prosazením mechanismu kontroly 
této ceny dohodou mezi zeměmi dovážejícími a vyvážejícími ropu stano-
vením cenového rozpětí, mimo nějž by se cena ropy nemohla pohybovat.8 

Co pohání indickou zahraniční politiku dnes?

Je nepochybné, že Indie se v posledních dvaceti letech pomalu stává celo-
světovou mocností podle „tvrdých9“ i „měkkých10“ kritérií moci. Vojenské 
kapacity Indie a snaha dosáhnout velmocenského statutu přitom byly bu-
dovány zejména kvůli obavám z Číny, která traumatizovala Indii a Nehrúa 
na sklonku roku 1962 potupnou porážkou, při níž indická armáda nebyla 
schopna zabránit čínským vojskům napochodovat hluboko do indického vni-
trozemí. Zatímco v éře studené války byla Indie vůči Číně chráněna spoje-
nectvím se SSSR, po jeho kolapsu jí takřka nezbylo nic jiného než se sama 
stát silnou mocností.

Rostoucí síla Indie však vyvolává otázky ohledně prosazování jakých cílů 
a jakého světového řádu, jejž by chtěla pro svůj vliv využít. Indické vlády 
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prohlašují své odhodlání prosazovat multilateralitu v mezinárodních vzta-
zích a usilovat o multipolární uspořádání světa. Tato prohlášení nacházejí 
pozitivní ohlas v EU, která rovněž usiluje o multilateralistická řešení a vidí 
v Indii svého přirozeného spojence (o tom podrobněji: Wagner, 2008). Bývá 
zdůrazňována i podobnost ve vnitřním uspořádání Indické unie a Evropské 
unie a oddanost stejným demokratickým hodnotám. „Demokratické, plura-
litní, obě v sobě obsahující protikladné zájmy a identity a obě v zásadě ne-
závislé, tyto dvě entity (EU a Indie) sdílejí mnoho společných východisek, na 
nichž mohou stavět“ (Mitra, 2006: 17). Pro Indii je zároveň EU jejím největ-
ším obchodním partnerem. 

Na druhou stranu je koordinace postojů EU a Indie v zahraničněpolitic-
kých otázkách spíše přáním než skutečností. Indie klade daleko větší vý-
znam prohlubování spolupráce a porozumění s velkými zeměmi EU, zejména 
s Velkou Británií, Německem, Francií a Itálií, než s Bruselem a EU jako cel-
kem, kterou na rozdíl od USA a Číny nechápe jako významnou mezinárodní 
mocnost. EU není pro dnešní Indii, dívající se na svět optikou realismu, sku-
tečně významným aktérem mezinárodní politiky především proto, že nedis-
ponuje žádnou přesvědčivou vojenskou silou a často ani jednotným stano-
viskem k mezinárodním otázkám. 

V současnosti Indie spíše než jako země prosazující multilateralitu v me-
zinárodních vztazích většinou jedná jako naprosto loajální spojenec USA. 
Francouzský politolog Christophe Jafrellot tvrdí, že prohlášení Nového Di-
llí o multilateralitě a potřebě multipolárního světa jsou plné falešných póz 
a předstírání (Jaffrelot, 2004: 5). Ve skutečnosti se zahraniční politika Indie 
řídí pragmatickým úsudkem, kde multilpolarita je jen vzdáleným cílem a ide-
álem, zatímco podpora USA nese okamžité výsledky, jako např. již zmíněnou 
dohodu o dodávání duálních technologií Spojenými státy. Idealismus v za-
hraniční politice stojící za Nehrúovou myšlenkou Hnutí nezúčastněných vy-
střídal pragmatismus současné politické garnitury. Manmóhan Singh tento 
postoj explicitně vyjádřil slovy: „Je třeba postavit se k realitě čelem. Mezi-
národní vztahy jsou mocenskou záležitostí a mocnosti nemají stejnou váhu. 
Z reality nelze uniknout. Mezinárodní kontext je třeba co nejlépe využít k na-
šim zájmům. Je nezbytné více se přiblížit ke Spojeným státům. Spojené státy 
hrají vůdčí roli ve světové ekonomice a mezinárodní politice. Tento fakt ne-
můžeme ignorovat.“11
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Indie také chápe multilateralitu jinak než EU. Nikoliv jako posilování pra-
vomocí mezinárodních organizací a hledání řešení konfl iktů na půdě těchto 
organizací, ale jako klasickou rovnováhu sil, kde posílení vlastní moci je cí-
lem samo o sobě. K mezinárodním organizacím má zakořeněnou nedůvěru 
a tradici odmítání se podrobit jejich rozhodnutím. Stálé křeslo v Radě bez-
pečnosti OSN pro Indii by tak mělo mimo jiné v Indii pozitivní dopad v tom 
smyslu, že by z pohledu Indů zvýšilo vážnost této organizace.

Závěr

Cílem kapitoly bylo na několika stránkách vystihnout hlavní rysy vývoje In-
die zvhledem k tomu, že se o ní dnes hovoří jako o nastupující mocnosti, 
a charakterizovat její současnou strategickou pozici v Asii a ve světě. Při ta-
kové snaze vždy hrozí velké zjednodušení, čehož jsem si vědom a zcela jistě 
zde byla opominuta řada důležitých faktorů. Z opomenutých témat lze zmínit 
dopad náboženských konfl iktů, zejména militantních forem islámu ve světě 
na situaci v Indii a vice versa, vztahy Indie se zeměmi ASEAN, integrační 
snahy Indie v rámci SAARC a SAFTA, dopady vlastnictví jaderné zbraně In-
dií na neproliferační režim jaderných mocností a jistě by se našla řada dalších 
opominutých, přitom však důležitých témat spoluurčujících postavení Indie 
v současném systému mezinárodních vztahů.

V tradici realistické teorie mezinárodních vztahů jsou v tomto článku 
za hlavní determinanty současné strategické situace Indie na mezinárodní 
scéně označováni státní aktéři. Za klíčové pro Indii jsou považovány zejména 
vztahy s Čínou, Pákistánem a Spojenými státy. Obavy z pákistánských jader-
ných zbraní dodaných Čínou stály za rozhodnutím Indie na konci 80. let sama 
získat jaderné zbraně a jejich testováním v roce 1998 se Indie vystavila riziku 
mezinárodních sankcí. Následná válka s Pákistánem a jednání zprostředko-
vaná USA, během nichž se Indie projevila jako zodpovědná jaderná mocnost, 
otevřela novou kapitolu sbližování ve vztazích Indie a USA. Toto sbližování 
bylo dále podpořeno připojením se Indie ke koalici států ve válce proti teroru 
a vedlo k současné pozici Indie jako strategického partnera USA. Strategické 
partnerství Indie s USA má jednak pozitivní dopad na vztahy s Pákistánem, 
který je rovněž spojencem USA, jednak Indii pomáhá podpora USA v regi-
onu Indického oceánu balancovat vliv Číny, která si v této oblasti buduje sys-
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tém opěrných bodů, tzv. šňůru perel. Přesto zůstává i nadále Pákistán hlavním 
bezpečnostním rizikem pro Indii, a to především kvůli jeho vnitřní nestabilitě 
a přetrvávající patové situaci ve sporu o Kašmír. Vztahy Indie s Čínou cha-
rakterizuje sice na jedné straně rozsáhlá obchodní výměna a spolupráce, na 
druhé straně nedůvěra a snaha pojistit se proti případným nepřátelským úmy-
slům z druhé strany. Obě dvě mocnosti si v tomto úsilí snaží naklonit menší 
země sousedící s Indií, vliv na jejich zahraniční orientaci jsou tradičním kol-
bištěm soupeření Indie s Čínou.

Separatismus v severovýchodních oblastech a aktivita mnoha povstalec-
kých či teroristických hnutí (jako např. Naxalité) představují pro Indii dlou-
hodobá bezpečnostní rizika, které ačkoli neohrožují přímo životní zájmy či 
existenci státu, vyžadují vynakládání značných fi nančních a vojenských pro-
středků, v důsledku tak oslabujíce akceschopnost indické armády. Kombi-
nace represe a částečných ústupků se zdá být alespoň na severovýchodě Indie 
vhodnou strategií, od žádné strategie však nelze očekávat okamžité výsledky.

Závislost na dodávkách energií, zejména ropy a plynu, ze zahraničí před-
stavuje další významné bezpečnostní riziko pro Indii. Do budoucna lze 
v tomto ohledu předpokládat větší úsilí Indie zajistit si podíl na těžbě v ze-
mích Střední Asie, prosazování mezinárodní regulace cen ropy, snahu diver-
zifi kovat dodávky energií z různých zdrojů a posilovat své vojenské kapacity 
v Indickém oceánu okolo strategických námořních cest.

Celkově lze říci, že z pohledu USA a Evropy Indie do budoucna nepřed-
stavuje bezpečnostní hrozbu, naopak silná Indie může svou dominancí v re-
gionu pomoci eliminovat bezpečnostní hrozby, které vyplývají z nestability 
okolních států. Svým sousedům může Indie poskytnout know how praxe de-
mokratické vlády, s níž má šedesátiletou zkušenost, což také činí v Afghánis-
tánu a Nepálu. Na druhou stranu Indie „nevyváží demokracii“ po vzoru Spo-
jených států a pragmaticky spolupracuje se všemi zeměmi tam, kde může mít 
ze spolupráce prospěch. To se týká např. spolupráce s Íránem a plánů na vy-
budování plynovodu z Íránu přes Pákistán do Indie. Zahraniční politika sou-
časné Indie se řídí pragmatickým prosazováním vlastních zájmů a je vedena 
úsilím po maximalizaci vlastního mocenského statutu. Toto úsilí vyplývá 
ze snahy zabezpečit se proti Číně, a zájmy Indie tak nejsou v protikladu se 
zájmy Evropy. EU by měla usilovat o těsnější spojenectví s Indií, k čemuž je 
zapotřebí, aby byla v Indii brána vážně nejen jako ekonomická velmoc, ale 
i jako významný hráč v mezinárodní politice. 
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Poznámky
1 Rozhovor korespondenta televize CBS Charlieho Rose s předsedou indické vlády Manmóhanem 

Singhem v pořadu 60 minutes II v přepisu dostupném on-line: pmindia.nic.in/charlie_rose.htm. 
2 NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty) a CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty).
3 Námořní síly USA disponzují kapacitou kombinovaného výtlaku 2,86 mil. tun, zatímco čínské jen 

263 tisíc tun.
4 Singh, V. P.: PM’s Address at the India-China Economic, Trade and Investment Summit. On-line: 

pmindia.nic.in/visits/content.asp?id=185.
5 Manmohan, Zardari vow to stamp out terrorism. Indian Express, 25. 9. 2008, s. 1.
6 Na rok 2009 se počítalo s 90 mld. rupií pro jednotky zodpovědné za udržování pořádku v oblasti, 

což odpovídá zhruba 8,5 % celkových vojenských výdajů Indie na tento rok. Praful, Bidwai (2007): 
Military overdrive. Frontline 25. On-line: www.fl onnet.com/fl 2507/stories/20080411250710000.
htm.

7 Významnými investicemi byl především nákup šesti francouzských ponorek Scorpènes a ruské le-
tadlové lodi.

8 Aneja, Atul (2008): India seeks price band to regulate oil prices. The Hindu, 23. 4. 2008. On-line: 
www.thehindu.com/2008/06/23/stories/2008062356350100.htm.

9 Podle parity kupní síly byla v roce 2007 Indie s 2,989 biliony USD a 4,6 % na čtvrtém místě (v po-
dílu na světovém HDP za USA, Čínou a Japonskem) a zároveň je jedinou velkou zemí světa, v níž 
se bude v nadcházejících dvaceti letech zvyšovat počet ekonomicky aktivního obyvatelstva. Dis-
ponuje druhou nejpočetnější, postupně se modernizující armádou světa (1 350 000 mužů), zhruba 
stovkou jaderných hlavic a raketami Prthvi, Agni 2 a Agni 3, z nichž poslední má dosah 3000 km. 
Data uvedena podle CIA World Factbook; IMF, World Economic Outlook, duben 2008; Jaffrelot, 
Christophe (2004): India: Power, to what end?.

10 Indie byla od počátku vzhledem ke své velikosti i významné roli v Hnutí nezúčastněných považo-
vána za jakousi mluvčí rozvojových zemí.

11 The Hindu, 8. 11. 2004, převzato z Jafrellot, Christophe (2004): India: Power, to chat end? s. 5.
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Čínská politika energetické bezpečnosti: 
Hrozba nebo příležitost? 

Ivana Karásková

Úvod

Rychlé tempo čínského růstu a s ním související zvyšování mocenského po-
tenciálu je jedním z klíčových procesů, které poznamenají vývoj mezinárod-
ního systému v nejbližších desetiletích. „Co Číňané jedí, jak moc (a jestli) 
jezdí, kde a jak chtějí žít, pracovat a bavit se: to vše bude mít obrovský do-
pad na dostupnost a cenu energie, teplotu planety a blahobyt lidstva,“ na-
psal v časopisu Newsweek ředitel Council on Foreign Relations Richard N. 
Haass (Haass, 2008) a jen těžko jej lze obvinit z přehánění. Je totiž zřejmé, 
že na Dálném východě roste aktér, který bude jedním z rozhodujících mo-
cenských hráčů 21. století. Z hlediska teorie mezinárodních vztahů se dnes 
nacházíme v unikátní historické situaci, která je srovnatelná např. s rekonfi -
gurací evropské politiky po sjednocení Německa, nebo s postupným etablo-
váním USA jako mezinárodní supervelmoci. Je proto legitimní se ptát, zda 
mocenský vzestup Číny povede ke krizi podobné první světové válce, nebo 
proběhne relativně poklidným způsobem jako vystřídání Velké Británie Spo-
jenými státy na postu „vládce“ světových moří. 

Již v roce 1997 uveřejnili američtí novináři Richard Bernstein a Ross 
Mun  ro v časopise Foreign Affairs článek s názvem The Coming Confl ict 
with America a zahájili tím debatu o roli, jakou bude hrát Čína v 21. století. 
V kontrastu k pozitivnímu vnímání otevírání se Číny a ekonomických refo-
rem zahájených na konci 70. let autoři upozornili na vzrůstající hard power 
Čínské lidové republiky a na dopady, jaké může mít mocenský růst Číny na 
americké zájmy v Asii. Podle jejich hlavního argumentu, který se později stal 
základem tzv. teorie čínské hrozby (China threat theory), bude Čína – pohá-
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něna nacionalismem, snahou odčinit křivdy, kterých se na ní dopustily vel-
moci v minulosti, a touhou po moci – usilovat o roli hegemona v Asii (Ber-
stein–Munro, 1997). Toto úsilí podle nich nevyhnutelně povede ke konfl iktu 
se současnou supervelmocí, Spojenými státy americkými. 

Opačný přístup ke konceptualizaci čínské role volí tzv. teorie mírového 
růstu (che-pching ťüe-čchi), jejímž autorem je čínský intelektuál blízký sou-
časnému prezidentovi Chu Tin-tchaovi (Hu Jintao) Čeng Pi-ťien (Zheng Bi-
jian). Podle něj není v zájmu Číny usilovat o hegemonické postavení v sou-
časném systému mezinárodních vztahů. Čína bude muset v nadcházejících 
dekádách zvládnout řadu domácích problémů spojených s devastací životního 
prostředí, nedostatkem nerostných surovin a snahou o zajištění ekonomického 
blahobytu pro všechny vrstvy obyvatelstva (Zheng, 2005). Pro čínské vedení, 
jež spojilo legitimitu vlády jedné strany s ekonomickým růstem země, by ne-
bylo narušení současného mezinárodního řádu, který umožňuje čínské výrobě 
přístup na trhy a zajišťuje stabilní mezinárodní prostředí, výhodné. 

Ani jeden z uvedených přístupů jasně nedefi nuje své teoretické ukot-
vení nebo metodologické postupy, které by umožnily jednoznačně empi-
ricky ověřit relevanci jejich tvrzení. Lze je ale bez větších nesnází ztotož-
nit s realistickým, resp. liberálně-idealistickým pohledem na mezinárodní 
vztahy. Vezmeme-li v úvahu východiska realistické (a neorealistické) teo-
rie (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979; Mearsheimer, 1990; Legro–Moravcsik, 
1999), budeme se na postavení Číny v mezinárodních vztazích v prvé řadě 
dívat optikou velmocenského soupeření. Čína se bude jevit jako racionálně 
kalkulující aktér s jednotným vedením, který je motivován primárně bezpeč-
nostními ohledy, jimž jsou podřízeny ekonomické cíle. Vzhledem k rostoucí 
moci Číny povede tato logika v podstatě nevyhnutelně ke konfl iktu s dal-
šími aktéry, včetně USA. Naproti tomu liberálně-idealistický pohled akcen-
tuje v mezinárodních vztazích vzájemnou závislost aktérů a jejich pluralitu 
nejen v mezinárodním prostředí, ale také uvnitř státu. To zpochybňuje rea-
listickou představu „grand strategy“ a jednotného mocenského plánu, který 
celý stát sleduje. Bezpečnost a ekonomika nejsou navzájem hierarchizovány, 
ale je zřejmé, že ekonomika a jejím prostřednictvím utvářená komplexní vzá-
jemná závislost má potenciál pozitivně ovlivnit bezpečnostní situaci (Keo-
hane–Nye, 1977).

Otázka dopadů mocenského vzestupu Číny je samozřejmě natolik obecná, 
že ji lze efektivně zkoumat lépe na úžeji vymezené výseči mezinárodních 
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vztahů. Aby takové zkoumání nebylo implicitně zaujaté, je třeba zvolit ob-
last, kde vysvětlovací potenciál realistického a liberálně-idealistického pří-
stupu není předem zjevný. Z tohoto hlediska se jako ideální jeví proble-
matika energetické politiky. Jde o sféru, jež je sice neodmyslitelně svázána 
s ekonomickou spoluprací, což favorizuje neo/liberální vysvětlení, nicméně 
v některých svých aspektech, jako je čerpání neobnovitelných zdrojů, vede 
k situacím, jež – alespoň na první pohled – odpovídají realistické představě 
relativních zisků a ztrát v podmínkách scarcity. Zkoumat relevanci teoretic-
kých vysvětlení čínského vzestupu právě na příkladu energetické politiky, 
konkrétně na politice zajištění vnějších energetických zdrojů, se proto jeví 
jako obzvláště přínosné. 

Čínskou zahraniční politikou vedoucí k zajištění energetických zdrojů se 
zabývá řada autorů (viz např. Kreft, 2006; Zweig–Bi, 2005, obecně k čínské 
energetické diplomacii; Downs, 2000, 4. kapitola, k dopadům čínských ak-
tivit vedoucích k zajištění energetické bezpečnosti; Downs, 2004, k čínské 
vnitřní debatě o zajištění energetických zdrojů), jejich přístup však neusiluje 
o hlubší vysvětlení praktických aspektů energetické politiky pomocí teorií 
mezinárodních vztahů. Určitou výjimku představuje práce Øysteina Tunsjø, 
která opouští rovinu makroteorií neorealistického a neoliberálního paradig-
matu a zavádí do debaty o čínské energetické bezpečnosti koncept hedging 
a teorii risk management. Tunsjø nejprve rozděluje pohled čínského vedení 
k zajištění energetické bezpečnosti na přístup strategický (strategic appro-
ach) nebo také nacionalistický či merkantilistický, který argumentuje z neo-
realistických pozic, a přístup orientující se na trhy (market approach), jehož 
kořeny lze hledat v neoliberalismu (Tunsjø, 2008). Strategický přístup vede 
k zajištění dodávek zejména ropy a zemního plynu ze zahraničí pomocí řady 
diplomatických nástrojů k udržování vzájemně výhodných vztahů s produ-
centskými zeměmi (poskytnutí zahraniční pomoci, podpora zájmů v mezi-
národních organizacích, příliv investic apod.). Tržní přístup naopak počítá 
s ekonomickými nástroji k zajištění energetické bezpečnosti, např. prostřed-
nictvím liberalizace domácího i mezinárodního trhu s energiemi nebo vytvá-
řením strategických ropných zásob. Tunsjø tvrdí, že čínské vedení ve snaze 
minimalizovat riziko chybného rozhodnutí uplatňuje současně oba přístupy 
k zajištění energetických zdrojů. Tento schizofrenní postoj má být způsoben 
nejistotou čínského vedení a nepřehledným bezpečnostním prostředím, ve 
kterém se Čína ocitla po konci studené války. 
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Přístup, který Tunsjø zvolil, je pro studium čínské energetické politiky 
bezesporu podnětný, na druhou stranu až příliš ztotožňuje teoretické pří-
stupy s konkrétní „ideologií“ čínského vedení. Zde je nutno připomenout, 
že ani jeden z výše zmíněných pozitivistických přístupů nepovažuje za pod-
statné smýšlení aktérů, naopak pracuje přednostně s kauzální logikou odvo-
zenou z empirického výzkumu materiálních faktorů (jako je vojenská síla, 
území, ekonomické zdroje atd.). V souladu s tímto předpokladem se v násle-
dující stati budu snažit odpovědět na otázku, do jaké míry je relevantní reali-
stické, resp. liberálně-idealistické hledisko pro vysvětlení chování Čínské li-
dové republiky vedoucího k zajištění energetické bezpečnosti. Energetickou 
bezpečností budu pro potřeby svého příspěvku chápat „dostupnost energie 
za jakýchkoli podmínek, v různých formách, o dostatečném objemu a za do-
stupnou cenu“ (Andrews-Speed–Liao–Dannreuther, 2002: 13). Zaměřím se 
především na neobnovitelné zdroje energie, konkrétně na ropu, kde zajištění 
dodávek vzbuzuje nejvíce obav u čínského vedení a nese s sebou vysoký po-
tenciál konfl iktního chování. Stať se bude týkat pouze mezinárodněpolitic-
kých implikací čínského chování k zajištění energetické bezpečnosti. Otázky 
zabezpečení dodávek až ke spotřebitelům prostřednictvím takových nástrojů, 
jakými jsou zvyšování efektivity při těžbě a zpracování ropy, způsob stano-
vení cen na domácím trhu nebo zajištění ochrany ropovodů a rafi nérií před 
např. teroristickými útoky, tedy nebudou brány v potaz.
Čínskou politiku zajištění energetické bezpečnosti budu analyzovat na 

třech úrovních. Nejprve se zaměřím na čínskou vnitřní politiku a rozhodo-
vací procesy, v nichž vzniká čínské energetické politika. Konkrétně se budu 
snažit odpovědět na otázku, zda je tzv. going-out strategy koordinovanou po-
litikou Pekingu k ovládnutí světových ropných zásob, nebo ji lze interpreto-
vat jako snahu čínských ropných společností o maximalizaci zisku. Následně 
se budu věnovat ekonomickému aspektu obchodu s ropou a otázce, zda cho-
vání čínských společností v ropných státech představuje spíše hrozbu a zvy-
šuje riziko konfl iktu o zdroje, nebo naopak vstup Číny na mezinárodní trhy 
s energiemi a její závislost na stabilních dodávkách podporují v rámci tohoto 
systému kooperativní jednání. Posledním hlediskem, kterým se budu zabý-
vat, je bezpečnostně-strategický aspekt, kde se zaměřím na čínské vztahy 
s problematickými státy a na aktivity Čínské lidové republiky související se 
zabezpečením klíčových námořních cest. 
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Ve své analýze vycházím z hypotézy, že realistická teorie je pro vysvětlení 
vhodnější, zejména proto, že ropa se stále více stává statkem s omezenou do-
stupností, což posiluje logiku hry s nulovým součtem. Každá z následujících 
subkapitol proto ve své první části prozkoumá faktory svědčící pro tuto in-
terpretaci čínské politiky energetické bezpečnosti. Ve druhé části potom pro-
vedu revizi tohoto pohledu s využitím argumentů podporujících liberalistické 
hledisko, jež zdůrazňuje pozitivní aspekty vyplývající z komplexní vzájemné 
závislosti. Tento pohled prakticky ve všech subkapitolách kombinuje dvě ro-
viny analýzy: analýzu zahraniční politiky (konkrétně čínské politiky zajištění 
vnější energetické bezpečnosti) a analýzu dopadů této politiky na meziná-
rodní systém, zejména na vztahy s USA. Rovina analýzy zahraniční politiky 
je dominantní v první a druhé části práce, zatímco část třetí se zabývá pri-
márně úrovní systémovou; závěrečná kapitola zahrnuje oba přístupy. 

Čínská grand strategy...

Od založení Čínské lidové republiky sledovalo komunistické vedení cíl ob-
novení primátu země v Asii (Robinson, 1997: 556). Po skončení války v Ko-
reji, kdy se poprvé projevily rozdílné představy sovětského a čínského ve-
dení o světové politice, začala Čína stále více usilovat o vlastní směr své 
zahraniční politiky. Zprvu se tak dělo prostřednictvím hnutí nezúčastněných 
států, později také v rámci triangulární diplomacie, která otevřela prostor pro 
zaujetí významnější role ve světě, jemuž nicméně stále dominovalo soupe-
ření Sovětského svazu a Spojených států amerických. Konec studené války 
a rozpad Sovětského svazu znamenal zmizení vážné hrozby nejen pro USA, 
ale také pro Čínu. Ta mohla v nově se utvářejícím systému s dominantní rolí 
USA začít sklízet ovoce svých ekonomických reforem, usilovat o získání po-
zice nejvýznamnějšího hráče v Asii a o posílení svého postavení v globál-
ním měřítku. 

Lze říci, že vnímaný úspěch domácích reforem také posílil zájem Číny 
na zabezpečení stabilního prostředí a zajištění dobrých vztahů se soused-
ními státy, které by Číně umožnily pokračovat v nastoupeném ekonomic-
kém rozvoji. Nešlo pouze o tradiční zájem na zajištění vojenské bezpečnosti 
a nezávislosti země, ale i o obavy o ekonomické postavení země v novém 
systému mezinárodních vztahů. Pokračující ekonomický růst země se navíc 
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stal prvkem, o který opřela vládnoucí strana svou legitimitu. Spolu s promě-
nou postavení Číny v regionálním kontextu se změnil i postoj čínského ve-
dení vůči Spojeným státům: Čína začala vnímat USA „nejen jako globálního 
hegemona, jenž musí být zadržován“, ale i jako aktéra, který „představuje 
i hrozbu stabilitě a postavení Číny jako takové“ (Andrews-Speed–Vinogra-
dov, 2000: 378). 

Zajištění energetické bezpečnosti nebylo původně chápáno čínským vede-
ním jako strategické téma. A to i přesto, že od vzniku Čínské lidové repub-
liky považovalo centrální vedení zabezpečení dodávek energie za problema-
tické a energetika byla jedním z prvních odvětví, kterého se dotkly reformy 
konce 70. let, jež umožnily vstup zahraničního kapitálu (Xu, 2007: 52). Ke 
změně politiky došlo v roce 1993, kdy se Čína stala čistým dovozcem ropy, 
a zajištění dostatečných dodávek ropy začalo být součástí vládního bezpeč-
nostního paradigmatu. 

Pokud jde o obecnou strategii zajištění energetické bezpečnosti, soustře-
dila se Čína v prvních dvou dekádách reforem na přilákání zahraničních in-
vestic do energetického sektoru. Proces probíhal živelně, bez pevně stano-
veného plánu. Nicméně v letech 2001–2007 vypracovaly různé instituce 
zabývající se čínskou energetikou obecné energetické strategie (blíže např.: 
Xu, 2007: 55–56; White Paper on Energy, 2007), jejichž nejdůležitější my-
šlenky lze shrnout do následujících bodů: zvýšit účinnost spotřeby, zvýšit 
investice do energetického sektoru, zajistit konzervaci energie, posílit so-
běstačnost, rozšířit průzkum a zpracování ropy na vlastním území, zvýšit 
podíl alternativní technologie na výrobě energie a v neposlední řadě podpo-
rovat going-out strategii ropných a plynárenských společnostní. Xu uvádí, 
že v rámci strategií z let 2001–2003 identifi kovala „vláda ‚tři speciální re-
giony‘, na které se měly zaměřit ropné společnosti – Střední Asii a Rusko, 
Blízký východ a severní Afriku a Jižní Ameriku“ (Xu, 2007: 56). V roce 1997 
přijala čínská vláda strategii „dva trhy a dva zdroje“ (domácí a zahraniční), 
které daly čínským ropným a plynárenským společnostem zelenou při hle-
dání zdrojů v zahraničí (tzv. going-out strategy) (tamtéž: 59).

Tato nová politika Pekingu následně vedla k masivnímu vstupu čínských 
ropných a plynárenských společností na zahraniční trhy. Následovaly čínské 
státem podporované fi rmy, jež expandovaly do zemí bohatých na nerostné su-
roviny, např. Mosambiku (zdroj stavebního dřeva), Zambie (měď), rovníkové 
Afriky, Venezuely, Myanmaru, Súdánu (ropa) apod. Snaha o zajištění stabil-



57

Čínská politika energetické bezpečnosti: Hrozba nebo příležitost? 

ních dodávek ropy pro hladké fungování čínské ekonomiky tak vedla Čínu 
k pronikání do oblastí, kde v minulosti měla spíše marginální zájmy dané 
především logikou geopolitického uspořádání studené války. Čínské půso-
bení usnadnil fakt, že rovněž zájmy USA v těchto zemích vyplývaly zejména 
z logiky soupeření se Sovětským svazem. Po skončení studené války zůstaly 
země třetího světa na okraji amerického zájmu a čínské společnosti tak mohly 
snadno využít zdejšího strategického, postbipolárního vakua.

Podle Lioua (Liu, 2005, cit. podle Ma–Andrews-Speed, 2006: 21) došlo 
k této expanzi čínských společností do zahraničí ve třech fázích: první pro-
běhla mezi lety 1992 až 1997, druhá probíhala do roku 2002 a třetí trvá do 
současnosti. Během první fáze čínské ropné společnosti investovaly jen do 
malých těžebních projektů. Téměř výlučně se na nich podílela státní China 
National Petroleum Company (CNPC), a to v Kanadě, na Papuy-Nové Gui-
neji, Peru a v Thajsku. Podle rozhovorů s čínskými odborníky, na kterých Liu 
svá tvrzení založil, přišel zlom v roce 1997, kdy CNPC poprvé investovala 
do ropných polí s vysokým objemem těžby. Aktivity čínských ropných spo-
lečností se během následujících dvou let rozšířily do zemí, které patří k hlav-
ním vývozcům ropy (Egypt, Kazachstán, Kuvajt, Nigérie, Venezuela), stejně 
jako na území problematických států typu Iráku, Íránu či Súdánu. Během po-
slední fáze po roce 2002 – tedy v období rapidního růstu cen ropy – došlo 
k diverzifi kaci aktivit čínských společností, a to v několika směrech. Za prvé 
začaly kromě v zahraničí již působící CNPC systematicky pronikat na trhy 
další čínské ropné korporace. Za druhé se jejich aktivity rozšířily i do dal-
ších zemí Afriky, Latinské Ameriky, Asie a pacifi ckého regionu. A konečně 
za třetí, čínské fi rmy v tomto období již pokryly celé spektrum těžebních ak-
tivit, včetně průzkumu na mořském dně nebo rozvoje nalezišť ropných písků, 
které vyžadují zvýšené investice do průzkumu i těžby. Čínské společnosti re-
alizovaly i první projekty zaměřené na těžbu zemního plynu v Austrálii, In-
donésii a Saúd ské Arábii. 

V této souvislosti se často poukazuje na skutečnost, že Čína těží ropu i v ze-
mích, jejichž ropa je pro její průmysl nevhodná.1 Realistický pohled nabízí ná-
sledující vysvětlení: Za expanzí čínských ropných společností v zahraničí stojí 
mocenská, geopolitická kalkulace, která ztotožňuje zájmy ropných společností 
s čínským mocenským plánem. Ropná politika se v této úvaze jeví jako ideální 
prostředek čínské strategie, kterou formuloval už Teng Siao-pching (Deng 
Xiao-ping). Podle ní by se měla Čína vyhýbat přímé konfrontaci se Spojenými 
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státy americkými, skrývat své kapacity a vyčkávat na vhodný okamžik. V rea-
listické interpretaci jsou tak ropné společnosti vnímány jako prodloužená ruka 
čínského státu. Že nejde pouze o úvahy teoretiků, ukázal např. odpor, který se 
zvedl proti plánovanému odkupu amerického Unocalu, toho času deváté nej-
větší ropné společnosti na světě, čínskou China National Offshore Oil Corpo-
ration (CNOOC) za 18,5 mld. USD v roce 2005.

Postavení ropných společností v čínské energetické politice však provází 
mnoho nejasností. Jasné je pouze funkční rozdělení jejich úkolů tak, aby si 
na domácím i zahraničním trhu vzájemně nekonkurovaly. China National Pe-
troleum Company se věnuje převážně průzkumu a těžbě (upstream), Sinopec 
především zpracování ropy a dopravě (downstream) a CNOOC se soustře-
dila na těžbu a zpracování ropy nacházející se v pobřežních vodách. Za-
tímco v rámci Číny působí jako národní ropné společnosti, navenek se cho-
vají jako klasické ropné korporace.2 Stejně obojaké jsou personální aspekty 
vedení společností: jejich manažery dosazuje stát, ale jejich úspěšnost je po-
suzována prizmatem ekonomické výkonnosti společnosti. Odlišení vlastního 
zájmu státu a ekonomického zájmu korporace může být potom značně ob-
tížné. Podobně můžeme interpretovat i skutečnost, že čínské společnosti jsou 
ochotny spokojit se s nižším ziskem, a to díky tomu, že mají přístup ke sub-
vencím (Downs, 2007: 54). Downsová uvádí konkrétní příklad energetické 
krize v Číně v roce 2005, kdy vedení čínské ropné společnosti bylo ochotno 
přijmout určité snížení zisku pro zachování sociální stability (Downs, 2006: 
49). Současně se domnívá, že vedení čínské společnosti k tomuto chování 
vedla snaha vylepšit své šance na postup poté, co opustí společnost, tím, že 
demonstrují respekt pro zájmy politického vedení. Z těchto a dalších důvodů 
plyne přesvědčení některých autorů, že politické zájmy čínského státu jedno-
značně převažují nad obchodními zájmy čínských ropných společností (k de-
batě o postavení čínských ropných společností např. Downs, 2004; Andrews-
-Speed, 2006; Xu, 2007). Na druhé straně je třeba zmínit, že daňové odvody 
čínských ropných společností činí 25 % rozpočtu vlády v Pekingu, a tudíž 
i z hlediska centrální vlády má podnikání čínských ropných společností neza-
nedbatelnou ekonomickou dimenzi (Ma–Andrews-Speed, 2006: 19). Obecně 
lze konstatovat, že propojení zájmů ropných společností a čínského státu je 
značné a jak národní ropné společnosti, tak Peking vnímají vládní podporu 
státním i soukromým ropným společnostem jako běžnou praxi, na které se 
podílejí všichni hlavní dovozci ropy (Downs, 2006: 49). 
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… versus pluralita vnitrostátních aktérů

Kritici názoru, že čínské ropné společnosti lze vnímat jako agenty čínské 
vlády (tj. Státní rady), poukazují na skutečnost, že čínské vedení není ve 
svých názorech zdaleka tak jednotné, jak se často prezentuje, a také dosa-
žení dohody mezi ropnými společnostmi a čínským komunistickým vedením 
není vůbec samozřejmé. 

Od roku 1992, kdy bylo zrušeno ministerstvo energetiky, je navíc rozho-
dování o čínské energetické politice značně nejednotné. Čínskou ropnou po-
litiku mělo až do roku 1996 na starosti zvláštní ministerstvo pro ropu, jež 
převzalo pravomoci zrušeného ministerstva energetiky. V okamžiku, kdy byl 
zrušen i tento orgán ve snaze snížit regulaci energetického sektoru ze strany 
státu a nechat na ni působit tržní síly, byly ale tři ropné společnosti CNPC, 
CNOOC a Sinopec povýšeny na ministerskou úroveň a dohled nad nimi pře-
vzala Státní ekonomická a obchodní komise.3 Kromě toho vzniklo v dubnu 
2004 energetické byro pod patronací Státní komise pro reformu a rozvoj. 
Mezi jeho kompetence patří vytváření dlouhodobých strategií v oblasti ener-
getické politiky, vydávání doporučení Státní radě a rozhodnutí o vytvoření 
strategických ropných rezerv. V květnu 2005 navíc vznikla malá skupina po-
krývající oblast energetiky, jejíž hlavou se stal čínský premiér Wen Jiabao. 
V její pravomoci je koordinace a dohled nad již existujícími orgány, které se 
zabývají energetikou, energetická bezpečnost, krizové reakce a plán rozvoje 
národních energetických zdrojů. Bez ohledu na tento vývoj trvají podle Sü  
I-čchunga (Xu Yi-chong) ropné společnosti na tom, že tato pracovní skupina 
pouze navrhuje politiky, ale „ony rozhodují, jakým způsobem budou opero-
vat a kam budou chtít investovat“ (Xu, 2007: 54). 

Z neoliberálního hlediska je chování čínských ropných společností nutné 
zasadit do kontextu liberalizace a decentralizace, k nimž v Číně dochází od 
90. let a jež značně snížily schopnost čínského vedení řídit jednání těchto 
korporací. Namísto duality čínských ropných společností jako ekonomic-
kých subjektů versus představitelé státních zájmů tak tato perspektiva vnímá 
rozdíl mezi chováním čínských společností na čínském trhu a trzích zahra-
ničních. Z obavy z negativních dopadů zvýšení cen na čínský průmysl sta-
noví Čína cenu za zpracovanou ropu pro spotřebitele nižší, než jaká je běžná 
na mezinárodních trzích. Ropné společnosti proto musí kompenzovat tuto 
ztrátu agresivnějším jednáním v zahraničí, kde je průzkum i těžba mnohem 
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ziskovějším podnikáním (Downs, 2007: 53). Chování čínských společností 
je tak vedeno spíše ekonomickými zájmy subjektu na trhu než strategickým 
plánováním Pekingu. Proto je také mylná představa, že větší integrace Číny 
do mezinárodních režimů (např. do Mezinárodní energetické agentury, IEA) 
povede k omezení aktivit čínských ropných společností, jak se domnívají 
Lieberthal a Herberg (Lieberthal–Herberg, 2006: 6). Spíše naopak: Potřeba 
dosáhnout co nejvyššího zisku povede čínské fi rmy tam, kde zatím není kon-
kurence (i z politických důvodů) příliš velká.

Nelze samozřejmě tvrdit, že mezi zájmy čínských ropných společností 
a politického vedení Čínské lidové republiky existuje zásadní rozpor. Je ale 
zřejmé, že základní zájem ropných společností generovat zisk a zájem čín-
ského státu na zajištění energetických dodávek, pracovních míst a maximál-
ního výnosu z daní a na využití ropných společností jako nástroje čínské po-
litiky se mohou alespoň hypoteticky dostat do konfl iktu. Případ Unocalu 
navíc ukazuje, že z čistě ekonomického hlediska může být pro ropné společ-
nosti problémem i sama podpora ze strany čínské vlády – převzetí Unocalu ze 
strany CNOOC bylo odmítnuto na základě argumentu, že tato společnost je 
ve skutečnosti agentem čínské vlády. Z hlediska posuzování vzájemné váhy 
centrálních čínských institucí a ropných fi rem je zajímavý následný vývoj, 
kdy vedení CNOOC během několika měsíců požádalo, aby čínská vláda sní-
žila svou účast v korporaci (McGregor–Guerrera, 2005).

Na druhou stranu je nesporné, že čínské ropné korporace nejsou nuceny 
myslet v prvé řadě na zisk svých akcionářů. Jejich ochota riskovat a pouštět 
se do dlouhodobých projektů s nejistou návratností je logicky větší, než je 
tomu u západních ropných společností v rukou soukromých vlastníků. Tato 
charakteristika však platí prakticky pro jakoukoliv ropnou korporaci ve formě 
státního podniku. Čínské společnosti se samozřejmě mohou spolehnout na 
podporu své vlády, která je v některých případech klíčová (Írán, Kazachstán, 
Súdán), v jiných zemích důležitá (Angola), ale v některých případech zcela 
marginální. Státní komise pro rozvoj a reformu navíc musí schválit jakouko-
liv zahraniční ropnou investici vyšší než 30 mil. USD a Státní rada investici 
vyšší než 200 mil. USD (Downs, 2006: 40). Celkově však lze říci, že čín-
ská vláda sice podporuje čínské ropné korporace v jejich zahraničních akti-
vitách, ale nepřijímá závazná strategická rozhodnutí o tom, kde a jakou for-
mou má toto angažmá probíhat.
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Narušitel nebo stabilizátor trhu?

Tradiční skeptický pohled na roli Číny na ropných trzích říká, že skupování 
této suroviny ve velkém množství snižuje její dostupnost pro ostatní a tím 
zvyšuje nejen její cenu, ale také riziko vzniku konfl iktu (Lieberthal–Herberg, 
2006: 20). Tento pohled byl pochopitelně vyostřen v důsledku masivního 
ekonomického růstu v Číně, spojeného s rostoucí spotřebou energie. Čína se 
v důsledku tohoto vývoje stala v současnosti druhým největším spotřebitelem 
(po USA) a třetím největším výrobcem energie na světě. Jen v letech 2000 až 
2006 stoupla její spotřeba energie o 60 %, což činí téměř polovinu celosvě-
tového nárůstu. Celkově vzato by tato situace nemusela vyvolávat zvláštní 
napětí, neboť Čína je stále schopna pokrýt 90 % svých energetických potřeb 
z vlastní výroby elektřiny. 

Problém nastává u spotřeby ropy, již Čína pokrývá více než z poloviny do-
vozem ze zahraničí. Čína se stala druhým největším dovozcem ropy, ovšem 
s tím, že celková čínská energetická účinnost dosahuje stále jen jedné pětiny 
účinnosti Spojených států amerických a jedné desetiny účinnosti Japonska. 
Spotřeba ropy v Číně4 za poslední roky stabilně rostla. V roce 2005 předsta-
vovala 327,8 mil. tun, v roce 2006 to bylo již 353,3 mil. tun. V roce 2007 
dosahovala spotřeba 368 mil. tun, což představuje nárůst o 4,1 % v porov-
nání s rokem 2006 (British Petroleum, 2008: 12). Vlastní zdroje Číny nebyly 
s takovou poptávkou schopny držet krok. Čína vytěžila v roce 2005 celkem 
180,8 mil. tun ropy, o rok později to bylo 183,7 mil. tun. V roce 2007 Čína 
vytěžila 186,7 mil. tun (tamtéž: 9). Z uvedených údajů vyplývá, že část po-
ptávky musela Čína pokrývat dovozy ropy ze zahraničí. Ty tvořily u surové 
ropy v roce 2008 163,2 mil. tun. U zpracované ropy to bylo číslo menší, 
pouhých 39,9 mil. tun (tamtéž: 21). Nárůst poptávky ze strany Číny po ropě 
na světových trzích je nicméně stabilní, mezi lety 1993 a 2004 se spotřeba 
zdvojnásobila. Za rapidním nárůstem je třeba vidět ekonomický růst země, 
industrializaci, urbanizaci a také zvýšení exportu čínských výrobků na za-
hraniční trhy. 

Skeptická interpretace (s využitím teorie ropného vrcholu M. King 
Hubbarda) těchto údajů je následující: Světové zásoby ropy (a zemního 
plynu) a světová produkce se blíží svému vrcholu, pokud jej již nedosáhly. 
Perspektiva snižujících se zásob v kombinaci se zvyšující se spotřebou po-
vede nevyhnutelně k tomu, že se ekonomická soutěž mezi ropnými společ-
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nostmi změní v politické a popř. vojenské soupeření mezi státy, které jsou 
na importu energetických zdrojů závislé. Logické je potom doporučení, aby 
se Čína, která historicky nemá v oblasti těžby ropy v zahraničí silné posta-
vení, pokusila v co nejkratší době zajistit si kontrolu nad co největším podí-
lem těchto zdrojů. Čína navíc rozšiřuje své strategické ropné rezervy, aniž 
by z nich byla ochotna se podílet na globálních nebo regionálních mechanis-
mech pro zvládání krizových situací (Lieberthal–Herberg, 2006: 22). Pokud 
by v okamžiku krize využívala rezerv uvolněných IEA, bylo by to ostatními 
zeměmi vnímáno jako sobecký free-riding. Konfl iktní potenciál takto vyhro-
cené situace je více než zřejmý. 

Na základě týchž údajů lze ale dojít i k mnohem optimističtějším závě-
rům. Předně, jak upozorňují Lieberthal a Herberg, by bylo příliš zkratkovité 
vinit z nárůstu spotřeby energie výhradně Čínu. Její podíl na růstu spotřeby 
ropy byl sice značný (asi 30–40 % ročně v průběhu uplynulých let), ale na 
vině jsou i další faktory, jako je obecně silná světová poptávka, slabý růst 
produkčních kapacit a nízká míra investic v posledních letech, zvláště v člen-
ských státech OPEC (tamtéž: 19).

Kromě toho je třeba připomenout, že hlavním zdrojem energie v Číně je 
stále uhlí,5 které se na celkové energetické spotřebě v Číně podílí přibližně 
dvěma třetinami. Zachování tohoto podílu lze očekávat i do budoucna. Po-
dle údajů Státní komise pro rozvoj a reformu se v roce 2005 podílelo uhlí na 
celkové spotřebě energií 69 %, ropa 21 %, zemní plyn 2,8 %, jaderná energie 
0,8 %, energie generovaná vodními elektrárnami 6,2 % a další obnovitelné 
zdroje energií 0,1 %. Náhled do roku 2010 ukazuje, že spotřeba uhlí a ropy 
by měla zůstat přibližně zachována (uhlí 66,1 %, ropa 20,5 %). Naopak by 
měl růst podíl zemního plynu (5,3 %), jaderné energie (0,9 %), vodní ener-
gie (6,8 %) a ostatních obnovitelných zdrojů (0,4 %) (China’s NDRC fore-
casts for energy mix in 2010, 11. 4. 2007). I pokud se soustředíme pouze na 
ropu, není situace zdaleka tak jednoznačná, jak tvrdí skeptici. Jak bylo ře-
čeno, ropa tvoří pouze jednu pětinu z celkové spotřeby energií v ČLR, z če-
hož přibližně polovinu dováží ze zahraničí.6

Mnohem optimističtěji, než jak to činí skeptici, se lze dívat i na aktivity 
čínských ropných společností. Čínská těžba se podílí na celkové světové pro-
dukci ropy poměrně zanedbatelnou mírou. Z údajů, které uvádí Downsová 
pro rok 2006, vyplývá, že čínské společnosti vytěžily 685 000 barelů denně, 
což představovalo pouhé 1 % světové produkce ropy (Downs, 2007: 54). Mů-
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žeme jistě uvažovat o tom, že Čína vstupuje do zemí, ze kterých Spojené státy 
americké odešly, proto, aby vyplnila vzniklé vakuum a zajistila si strategické 
výhody. Nabízí se však i alternativní vysvětlení: Čína vstupuje do zemí, kde 
nejsou USA příliš zastoupeny, naopak proto, aby omezila možnost vzájem-
ného soupeření a aby „Spojené státy neprovokovala“ (Xu, 2007: 61). Stejně 
tak lze říci, že Čína (resp. čínské společnosti) postupuje čistě v logice maxi-
malizace zisku a minimalizace nákladů. Dělá tak přesně to, co ostatní aktéři 
v ropném sektoru – snaží se diverzifi kovat zdroje energií a místa, ze kterých 
proudí dodávky, a redukovat tak nebezpečí jejich přerušení.7 Stejnou strate-
gii uplatňují i producentské země zásobující Spojené státy a Evropskou unii 
ve vztahu k Číně (Venezuela, Ruská federace, Mexiko atd.). Hlavní příči-
nou konkurence v oblasti těžby ropy navíc nejsou ani tak sílící aktivity čín-
ských korporací, ale spíše fakt, že možnosti „vnějších“ ropných společností 
získat kontrolu nad rozsáhlejšími ložisky ropy jsou stále menší. Jak připomí-
nají Lieberthal a Herberg, tři čtvrtiny známých ropných rezerv se nacházejí 
v zemích, kde jsou aktivity zahraničních společností buď zakázány, nebo vý-
znamně omezeny (Lieberthal–Herberg, 2006: 23). Logickým důsledkem je, 
že se čínské fi rmy snaží proniknout i do zemí, které se západním zemím jeví 
jako problematické nebo nepřátelsky nakloněné. 

Na základě realistické interpretace chování čínských ropných společností 
v zahraničí bychom mohli předkládat, že budou chápat ropu jako zdroj fun-
gující v intencích scarcity, a proto se budou snažit zabránit ostatním společ-
nostem v přístupu ke „své“ těžební oblasti. Takto vytěženou ropu by potom 
logicky měly dodávat přímo do Číny (Kreft, 2006: 66). Proti tomuto argu-
mentu však svědčí skutečnost, že většina ropy, kterou vytěží v zahraničí čín-
ské korporace, je prodána na světových trzích. V roce 2007 činila zahraniční 
produkce čínských fi rem 620 000 barelů denně, z nichž ovšem pouze polo-
vina byla dopravena přímo do Číny. To představuje jen jednu desetinu celko-
vého objemu ropy (3,35 mil. barelů denně), již Čínská lidová republika do-
váží. Peking tak postupně zjišťuje, že uvolnění prostoru pro aktivity „jeho“ 
korporací sice přispívá k expanzi jejich aktivit a zlepšujícímu se postavení 
na trhu, nevede ale nezbytně ke zvýšení zajištění čínské energetické bezpeč-
nosti (rozhodně ne v tak přímočaré podobě, jakou předpokládá klasické mer-
kantilistické uvažování). Naopak, z „podezřelých“ aktivit čínských korporací 
často profi tují zcela jiné země: v roce 2006, kdy byl Peking kritizován za to, 
že nadřazuje ropu nad lidská práva, kleslo procento ropy vytěžené v Súdánu 
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a dodávané do Číny. Jak udávají Rosen a Houser, CNPC se rozhodla ropu 
prodat Japonsku, pravděpodobně proto, že za ni nabídlo nejvyšší cenu (Ro-
sen–Houser, 2007: 33). 

Způsob vytváření cen ropy na mezinárodních trzích je velmi komplexní 
a složitý. Na základě výše uvedených poznatků však můžeme odmítnout 
představu, že samotné aktivity čínských ropných korporací cenu a dostupnost 
ropy automaticky zvyšují. Naopak zvyšují dostupnost a snižují cenu tím, že 
dodávají na světové trhy ropu z nalezišť, do kterých ostatní společnosti ne-
mohou nebo nejsou ochotny investovat. 

Iluze antihegemoniální koalice

Obraz Číny jako budoucího strategického vyzyvatele současného hegemona 
– Spojených států amerických – je poměrně častý. Ve sféře zajištění energe-
tické bezpečnosti to lze ilustrovat čínskými aktivitami v zemích, které jsou 
kritizovány za porušování lidských práv Spojenými státy americkými a je-
jich spojenci. Příkladem může být navazování „energetických spojenectví“ 
se státy, jakými jsou Súdán, Írán, Myanmar, Venezuela a Uzbekistán (Kreft, 
2006: 68), kterým může Čína z titulu stálého člena Rady bezpečnosti OSN 
nabídnout i pomoc v případě „potíží“ s USA. Kromě toho Čína s cílem zajiš-
tění své energetické bezpečnosti usiluje a bude usilovat o zvýšení svého vlivu 
na Středním východě. Skeptičtí pozorovatelé, jako je již zmíněný Kreft, za 
tím vidí aktivní snahu o narušení dominance USA v regionu. Pro státy, jako je 
Saúd ská Arábie, může být toto čínské úsilí vítané, protože snižuje jejich jed-
nostrannou vývozní závislost na USA (tamtéž: 68). Vyjdeme-li z realistických 
předpokladů, může tímto způsobem vzniknout neformální koalice států, které 
Čína může později využít jako protiváhu americké moci. Tento vývoj je poten-
ciálně nebezpečný: s využitím teorie předání moci (Organski, 1958) můžeme 
totiž předpokládat, že nárůst čínského mocenského potenciálu, zejména v tra-
dičních zájmových oblastech USA (Střední východ), zvýší americkou ochotu 
zasáhnout proti Číně dříve, než dosáhne maxima svých kapacit. 

S rostoucí politickou angažovaností Číny v zahraničí souvisí i posilování 
jejích námořních sil. Jako všechny asijské státy se i Čína obává přerušení do-
dávek ropy dopravovaných ropnými tankery ze zemí Blízkého východu. Ne-
bezpečí představuje zadržení nákladu v Hormuzském průlivu nebo v Malac-
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kém průlivu ať již ze strany pirátů nebo prostřednictvím námořnictva USA. 
Právě námořní blokáda by mohla být jednou z reakcí na vyostření situace 
v Tchajwanské úžině. K takovému drastickému kroku by však nemuselo do-
jít, stačilo by „pouhé“ zastavení tankerů dovážejících ropu z Blízkého vý-
chodu v případě hypotetického vypuknutí konfl iktu mezi USA a Íránem. Je 
ale otázkou, nakolik je přímá blokáda ze strany USA pravděpodobná. Pojiš-
tění tankerů, které jsou často registrovány v zahraničí a plují pod vlajkou jiné 
země, by se jím zvýšilo natolik, že by to odradilo řadu lodních společností 
a promítlo se do vysoké ceny ropy.8 Postiženi by byli všichni, samozřejmě 
včetně Spojených států. 

Nicméně riziko, že by k ohrožení dopravy ropy – která se dosud reali-
zuje prakticky výhradně námořní cestou – do Číny mohlo dojít, je ofi ciálním 
zdůvodněním posilování kapacit čínského námořnictva v uplynulých letech. 
Právě ochrana vodních cest stojí za strategií budování šňůry perel, linie zá-
kladen táhnoucích se od Hormuzského průlivu až k Šanghaji. Otázkou ovšem 
je, nakolik je toto ofi ciální zdůvodnění důvěryhodné. Vzhledem k tomu, že 
ochrana tankerů na jejich dlouhé trase je krajně obtížná, lze uvažovat o tom, že 
expanze čínské námořní síly je ve skutečnosti motivována spíše jinými ohledy, 
jako je obava z vyhlášení tchajwanské nezávislosti. Zatímco optimistický po-
hled předpokládá, že Čína si kvůli riziku přerušení dodávek ropy nemůže do-
volit začít vojenský konfl ikt se svou „provincií“, skeptické hodnocené tvrdí, 
že Čína naopak využívá ropného argumentu jako zástěrky pro vybudování 
kapacit, které jí umožní se na válku s ostrovním státem důkladně připravit. 

Je tomu ale skutečně tak, že Čína ve skrytu energetické politiky vytváří 
koalici států, o něž se bude moci opřít v okamžiku, až vyzve USA na souboj 
o globální hegemonii? Států, které mimo jiné podporuje svými aktivitami 
v Organizaci spojených národů? Statistiky hlasování v Radě bezpečnosti to-
muto závěru příliš nenasvědčují. Jak připomínají Houser a Levy, téměř 40 % 
abstencí a vet, která Čína po roce 1990 v RB OSN uplatnila, se týkala Bal-
kánu, tedy regionu, kde Čína dosud nemá zásadní ekonomické vazby9 (Hou-
ser–Levy, 2008: 68). Na druhou stranu Čína podpořila akce Rady bezpečnosti 
proti dvěma ze svých největších obchodních partnerů (a důležitých dodava-
telů ropy), Angole a Íránu. Na základě analýzy čínského hlasování v Radě 
bezpečnosti lze říci, že se Čína nerozhoduje na základě promyšleného stra-
tegického kalkulu, jímž by chránila své spojence, včetně dodavatelů ropy. 
Spíše jde o zásadní ideový (či ideologický) odpor proti euroatlantickému 
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konceptu lidských práv, zejména ve spojení s myšlenkou humanitární inter-
vence. Číně tak není proti mysli hlasovat pro zásah v Dárfúru proto, aby chrá-
nila své ropné zájmy, ale aby bránila svůj vlastní koncept suverenity, který je 
výrazně odlišný od toho, k němuž postupně dospěly zejména západní země 
(a který samozřejmě úzce souvisí s povahou čínského režimu).

Jak připomíná Downsová, Peking sice zmírnil vyznění přinejmenším 
jedné rezoluce Rady bezpečnosti OSN, jež měla umožnit víceméně automa-
tickou intervenci v Dárfúru, nakonec však ČLR souhlasila s vysláním míro-
vých jednotek pod záštitou Africké unie (Downs, 2006: 50–51). Jen těžko 
lze toto jednání hodnotit jako obstrukci ze strany státu, který obhajuje svého 
spojence v boji o globální hegemonii. Podobně lze hodnotit i čínskou strate-
gii vůči Íránu. Navzdory zřejmým hospodářským zájmům (včetně dodávek 
energetických surovin), které Čína v zemi má, se nakonec jedním z hlavních 
determinantů čínského chování v RB OSN stal ohled na bezpečnostní zájmy 
USA, pro něž je možnost vyvinutí jaderné zbraně Íránem prvořadou hroz-
bou. Čína proto nakonec v únoru 2006 v Mezinárodní agentuře pro atomovou 
energii hlasovala pro předání problematiky íránského jaderného programu 
Radě bezpečnosti OSN, kde následně podpořila rezoluci požadující, aby Te-
herán zastavil program obohacování uranu, a hrozící sankcemi, pokud Írán 
požadavky nesplní. Tím není řečeno, že Čína bude v budoucnu nutně zaují-
mat ohledně svých dodavatelů energetických surovin postoje vstřícné vůči 
západním požadavkům. Ve své dosavadní politice ale dává dostatečně na-
jevo, že je ochotna hledat kompromisní řešení – pochopitelně v takové po-
době, která bude respektovat (i) její ekonomické a politické zájmy. 

Podobně se lze dívat na proces modernizace čínských námořních sil. Je 
jisté, že ochrana námořních tras není jediným důvodem, proč Čína své ná-
mořnictvo posiluje. Možnost, že jedním z potenciálních cílů tohoto zbrojení 
by mohl být Tchaj-wan, je samozřejmě reálná. Na druhou stranu čínský po-
stoj k ostrovnímu státu je konzistentní již několik dekád a předpokládat a po-
važovat jej za projev čínské snahy o globální hegemonii je přehnané. Tím 
nemá být řečeno, že čínské záměry jsou čistě mírumilovné. Než však při-
jmeme závěr, že ochrana námořních dopravních cest – a tedy souvislost se za-
jištěním stabilního toku energetických surovin – je jen záminkou, je třeba si 
uvědomit, že Čína v této oblasti čelí nezanedbatelným výzvám. Nejde pouze 
o námořní moc USA, ale také o kontinuální modernizaci japonských námoř-
ních sil a rychlý kvalitativní a kvantitativní rozvoj indického námořnictva. 
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To vše jsou aktéři, s nimiž má Čína alespoň latentně konfl iktní vztahy a kteří 
by – spolu s dalšími hrozbami, jako jsou např. teroristické útoky – potenci-
álně mohli ohrozit dopravu ropy do Číny, která závisí na provozu tankerů. 
Čínské námořní zbrojení v tomto kontextu nepůsobí jako výzva globálnímu 
hegemonu, ale spíše jako snaha přizpůsobit se mocenským poměrům v regi-
onu, jenž stále nedosáhl takového stupně vzájemné závislosti a důvěry jako 
např. Evropa nebo Severní Amerika. 

Navíc si lze představit množství scénářů, v nichž rostoucí čínské námořní 
schopnosti mohou sehrát pozitivní roli, od pomoci při humanitárních kata-
strofách, zapojení do mezinárodních operací proti pirátům až po případné 
zapojení do monitorovacích a sankčních mechanismů autorizovaných Ra-
dou bezpečnosti OSN. Aniž bych chtěla zavrhovat pesimistické scénáře, mu-
sím konstatovat, že i na čistě vojenské úrovni lze čínský mocenský vzestup 
(i ve vztahu k energetické politice) považovat za příležitost, nejen za možnou 
hrozbu, jak by vyplývalo z přijetí realistické interpretace čínského chování. 

Závěr

Energetika je pouze jednou z mnoha oblastí, kde se Čína snaží dosáhnout no-
vého postavení v globálním systému. I zde platí, že budeme-li Čínu považo-
vat primárně za hrozbu, může se snadno stát, že se proroctví vyplní. Pokud 
jde o USA, je nutno stále znovu připomínat, že jejich současné vztahy s Čí-
nou ani vzdáleně nepřipomínají např. situaci konce 40. let, kdy se konfl ikt se 
Sovětským svazem jevil jako prakticky neodvratný. Míra vzájemné závislosti 
i celkové mezinárodní prostředí dávají tomuto strategickému vztahu dobrou 
šanci na mírové urovnání vzájemných sporů.

Jak jsem se pokusila ukázat v této stati, lze pozitivní interpretaci čín-
ského vzestupu obhájit i v oblasti energetické politiky, kde – zdá se – v sou-
časné době převládají spíše skeptické předpovědi. V prvé řadě jsem ukázala, 
že představa Číny jako monolitického aktéra neodpovídá v politice zajištění 
energetických zdrojů skutečnosti. Autonomie čínských ropných společností 
jistě není srovnatelná s nezávislostí Shellu nebo Exxon Mobile (nebo naopak 
závislostí ruského Gazpromu nebo Saudi Aramco na svých vládách), nic-
méně považovat je bez dalšího za agenty čínské vlády jednoduše nejde. Na-
víc se zdá, že jejich aktivity mají na fungování ropného trhu spíše pozitivní 
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dopad, byť je jejich působení ve státech, jako je Súdán, z hlediska západních 
zemí a jejich veřejného mínění značně problematické.

Ani na strategicko-politické úrovni, včetně sféry vojenské, nelze říci, že 
by Čína záměrně a cíleně směřovala ke konfrontaci se Spojenými státy. Kom-
promisy, k nimž přistoupila na půdě Rady bezpečnosti OSN, signalizují, že 
myšlenka Číny jako „zodpovědného účastníka“ mezinárodního prostředí není 
pouhou politickou proklamací. Není proto nezbytně nutné vnímat i další pro-
cesy, jako je čínské námořní zbrojení, perspektivou neodvratné konfrontace.

Tím samozřejmě nemá být řečeno, že čínské zájmy jsou zcela bezelstné, 
nebo že ke konfrontaci v budoucnu nemůže dojít. Podstatné ale je, že mini-
málně na úrovni energetické politiky, jež byla předmětem zkoumání, nic ne-
nasvědčuje tomu, že by taková konfrontace byla nezbytná. V odpovědi na 
otázku, zda je čínský mocenský vzestup pro mezinárodní systém spíše hroz-
bou nebo příležitostí, je proto zatím možné se – byť s určitou opatrností – 
přiklonit ke druhé variantě.

Poznámky
1 Osobní rozhovor s prof. Zdeňkem Poubou, PřF UK, Praha, září 2008. 
2 Osobní rozhovor s Xu Xiaojie, analytikem CNPC, Peking, květen 2007.
3 Při restrukturalizaci v roce 2003 převzalo její pravomoci ministerstvo obchodu.
4 Bez Zvláštní administrativní oblasti Hongkong. 
5 Čína je největším světovým producentem a také spotřebitelem uhlí.
6 Údaje o dovozu a spotřebě ropy se liší u jednotlivých autorů, resp. zdrojů. Stejně tak se liší inter-

pretace statistik – na vině mohou být i použité formulace. Řekneme-li, že Čína u ropy závisí z 50 % 
na dodávkách ze zahraničí, zní situace dramatičtěji, než když uvedeme, že importy ropy tvoří při-
bližně jednu desetinu energetického mixu (údaje viz British Petroleum, 2008). 

7 A tolerování autokratických režimů a přehlížení porušování lidských práv jen těžko můžeme po-
važovat za čínské specifi kum.

8 Za tento postřeh autorka děkuje Øysteinu Tunsjø, osobní rozhovor, Berlín, září 2008.
9 V případě Jugoslávie však hrály větší roli politické zájmy ČLR.
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Zahraničná politika Číny v Afrike

Tomáš Michalek

Úvod

V posledných rokoch rapídne vzrástol záujem Číny o Afriku. Za týmto vý-
vojom badať najmä ekonomické a diplomatické faktory. Hospodársky rast 
Číny dosiahol v posledných dvoch desaťročiach priemer takmer desať per-
cent, čím ju nútil hľadať nové zdroje a odbytiská pre svoje produkty. Čín-
ska ekonomika tak markantne vzrástla, preto so do popredia dostala otázka 
nových zdrojov energie a nerastných surovín. Čína tak napr. dováža 30 % 
ropy z Afriky, a to hlavne z dvoch krajín, Angoly a Sudánu. Jej expanzia za-
čala už v polovici 90. rokov, pozornosť svetovej verejnosti si však získala 
až okolo roku 2000, kedy sa naplno prejavil nielen jej obdivuhodný ekono-
mický rast, ale napr. aj jej ťažobné projekty v Zambii a Sudáne, či znateľná 
emigrácia jej obyvateľov do Afriky (Holslag, 2007). Toto všetko sú dôvody, 
pre ktoré je potrebné lepšie pochopiť danú problematiku.

Základom tejto kapitoly bude preto preskúmať zahraničnú politiku Číny 
v Afrike. ČLR a jej aktivity budú hodnotené na báze jej cieľov, stratégií a ná-
sledných výsledkov. Základom je zistiť, ako sa Číne podarilo presadiť svoje 
ciele a akým spôsobom to dosiahla, teda z čoho pozostáva jej moc a vplyv 
v tomto regióne. Text sa bude venovať najmä ekonomickému aspektu čínskej 
zahraničnej politiky, ktorý súvisí najmä s obrovským nerastným bohatstvom, 
ktoré sa nachádza na území Afriky, rovnako aj s Čínou presadzovaným kon-
ceptom „soft power“. Matrica tejto analýzy tak spočíva v preskúmaní role 
Číny na základe už vyššie spomínaných cieľov, stratégii a výsledkov.

Existuje viacero názorov na to, kto v súčasnosti patrí medzi svetové moc-
nosti. Často sa za ne považujú stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, kam 
patrí aj Čína. Ak teda platí, že svetovou mocnosťou je krajina, ktorá dokáže 
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ovplyvniť dianie na celom svete, táto práca preskúma, či Čína dokáže takúto 
pozíciu obhájiť aj v Afrike.

Historické a priestorové vymedzenie čínskej africkej politiky

Na začiatku tejto štúdie je potrebné pochopiť, na akom pozadí sa odvíja čín-
ska politika v Afrike. V tomto ohľade treba odlíšiť historické a teritoriálne 
predpoklady. Aký je historický vývoj, ktorý predchádzal dnešnému angažo-
vaniu Číny, a aké sú špecifi ká oblasti, teda Afriky, v ktorej sa čínska politika 
prejavuje? Na tieto dve otázky odpovedá nasledujúca kapitola, ktorá nám 
tak umožní lepšie pochopiť niektoré aspekty súčasnej politiky Číny v Afrike.

HISTORICKÉ VYMEDZENIE ČÍNSKEJ AFRICKEJ POLITIKY

Najprv sa budeme venovať historickému vývoju, ktorý predchádzal dneš-
ným udalostiam. Podľa Van De Looy (2006) možno rozlíšiť tri obdobia spo-
lupráce Číny s Afrikou, pričom tu badať určitý posun od počiatočného boja 
mladej Čínskej ľudovej republiky proti imperializmu po pragmatickú snahu 
dnešnej Číny o ekonomický rast.

1) 1960–1978: Podpora dekolonizácie a národne oslobodeneckých 
hnutí v Afrike
Prvé obdobie začína v dobe, keď získali africké štáty nezávislosť. Čína sa 
snažila už v 50. rokoch získať medzinárodné uznanie a exportovať svoju ví-
ziu politiky tzv. maoizmu (tamtiež: 2). Za začiatok spolupráce Číny a Afriky 
tak možno považovať už konferenciu v Bandungu z roku 1955, ktorej sa zú-
častnili ofi ciálni predstavitelia 29 štátov Afriky a Ázie, a kde sa prejednávali 
otázky ako kolonializmus, imperializmus, dominancia Západu a potreba spo-
lupráce tzv. tretieho sveta, alebo rozvojových krajín. Na konferencii bola pri-
jatá Deklarácia desiatich princípov mierového spolužitia a spolupráce (10-po-
int declaration on promotion of world peace and cooperation).

Čína sa následne snažila ekonomicky a vojensky podporovať africké štáty, 
aj keď v tejto dobe ešte nedisponovala dostatočnými zdrojmi, keďže sama 
bojovala o uznanie (Čínskej ľudovej republiky), a to najmä vo vzťahu k Zá-
padom preferovanej Čínskej republike na Taiwane. Po tom, čo sa jej to poda-
rilo, získala Čína v roku 1971 stále kreslo v Bezpečnostnej rade OSN a nad-
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viazala diplomatické vzťahy s veľkým počtom afrických štátov. Čína naďalej 
podporovala dekolonizáciu všetkých afrických štátov a za týmto cieľom ich 
bola odhodlaná chrániť pred svetovými mocnosťami. Okrem týchto viac-me-
nej politických ašpirácii sa v tejto dobe prejavuje stále viac aj nový, ekono-
mický aspekt čínskej africkej politiky. Čína totiž fi nancovala mnoho rozvojo-
vých projektov, mimo iného i najväčší rozvojový projekt v tomto desaťročí, 
1800 km dlhú tanzánijsko-zambijskú železnicu za vyše 450 mil. USD.1 Kon-
com 70. rokov však začali Čínu zamestnávať domáce problémy a zmeny 
v dôsledku kultúrnej revolúcie.

2) 1978–1989: Otázka ekonomiky a Taiwanu
V tomto období badať posun od veľkých rozvojových projektov až po zásadu 
pragmatickej spolupráce, kedy Čína okrem otázky Taiwanu Afriku takmer ig-
norovala (Girouard, 2008: 2). Dôvodom boli reformy z roku 1978, v dobe po 
skončení kultúrnej revolúcie, zamerané na modernizáciu, liberalizáciu a rast 
ekonomiky. Vzniká nový, čínsky model tzv. riadeného kapitalizmu. Tieto 
udalosti majú dve príčiny. Interným dôvodom bola snaha udržať pri moci 
komunistický režim. Ekonomický rast sa stal základným kameňom politic-
kej legitimity režimu, s ktorým zatriasla práve skončená kultúrna revolúcia. 
Externým faktorom týchto zmien bola potom začínajúca globalizácia sveto-
vej ekonomiky (tamtiež: 2). Keďže Čína bola ekonomicky závislá na Západe, 
presadzovala vo vzťahu k Afrike stabilitu a stavala sa do pozície sprostred-
kovateľa dialógu Sever–Juh. Na druhej strane jej to však nebránilo v pod-
pore protizápadných režimov, resp. hnutí, v Juhoafrickej republike, Namíbii 
a Zimbabwe. Túto novú éru popísal čínsky premiér Zhao Ziyang v roku 1982. 
Podľa neho určujú vzťah s Afrikou štyri princípy, menovite princíp rovnosti, 
reciprocity, rôznorodosti a ekonomického rozvoja (Van De Looy, 2006: 5). 
Čína sa tak v tomto období v prvom rade snažila o získanie uznania zo strany 
USA a ZSSR, a preto už nebola ochotná bezpodmienečne pomáhať Afrike.

3) 1989–dnes: Nová éra čínskej africkej politiky
Situácia sa však zmenila v roku 1989 po násilnom potlačení demonštrácii na 
Námestí nebeského pokoja. Afrika a princíp nezasahovania do vnútorných 
záležitosti opäť získali na sile. Čína sa viac začala angažovať na poli spolu-
práce s rozvojovými krajinami, a to nielen v Afrike, ale aj v Latinskej Ame-
rike, strednej a juhovýchodnej Ázii (Kurlantzick, 2006: 2). 
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Mala na to viaceré predpoklady. Podľa Girouarda (Girouard, 2008: 9) pat-
rili medzi jej pozitíva v tomto ohľade nasledujúce faktory:

a) Nikdy sa nezúčastnila obchodu s otrokmi.
b) Nepodieľala sa na kolonizácii afrického kontinentu.
c) Podporovala dekolonizáciu.
d) Vytvárala koalíciu s Afrikou na pôde Svetovej obchodnej organizácie 

         (WTO).
e) Nepodieľala sa na programoch štrukturálneho prispôsobenia.
f) Snaží sa o dlhodobé partnerstvo.
g) Do Afriky emigrovalo už státisíce Číňanov.
Okrem toho mali africké štáty už dosť modifi kovaného washingtonského 

konsenzu ekonomickej pomoci podmienenej politickými reformami. Táto 
tendencia sa odrazila napr. v založení Nového ekonomického partnerstva pre 
podporu afrického rozvoja (NEPAD), ktoré požaduje, aby sa africké krajiny 
spoliehali v prvom rade samy na seba. Rovnako sa to prejavilo na ochote spo-
lupracovať s Čínou, ktorú s Afrikou spájal rovnaký pocit obete kolonializmu, 
či už zo strany Západu, Sovietov, Arabov alebo Japoncov. Obe strany sa opie-
rali aj o myšlienku, že demokracia podkopáva centrálnu vládu v jej snahe 
o rozvoj a ekonomický rast (tamtiež: 3). Jeden čínsky predstaviteľ v tomto 
ohľade uviedol, že aký význam má demokracia, ak si väčšina Afričanov ne-
môže dovoliť kúpiť televízor, alebo rádio (tamtiež: 12).

CHARAKTERISTIKA AFRICKÉHO SYSTÉMU DISTRIBÚCIE MOCI

Po tom, čo predchádzajúca časť v stručnosti preskúmala historický vývoj čín-
skej africkej politiky, sa nasledujúca časť sústredí na náčrt špecifík afrického 
regiónu. Pri skúmaní akejkoľvek politiky v Afriky si treba uvedomiť výni-
močnosť afrického prostredia.

Obdobie kolonializmu prinieslo do Afriky západné chápanie štátnej moci. 
Táto moc však bola len odtieňom jej európskeho vzoru. Jej hlavným účelom 
nebolo vytvoriť štátne inštitúcie, ale zabezpečiť nerušenú exploatáciu afric-
kého nerastného bohatstva. Po získaní nezávislosti preto možno moc v afric-
kých štátoch charakterizovať na jej endogénnych a exogénnych vlastnostiach. 
Slabosť štátu a jeho inštitúcií v spojení s endogénnymi charakteristikami af-
rickej spoločnosti, ktorým dominuje klientelizmus, umožnila po získaní nezá-
vislosti prenesenie tohto systému na úroveň štátu. Moc tak spočívala hlavne 
na veľkosti klientelistickej siete a množstve zdrojov, ktoré možno distribu-
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ovať (Chabal–Daloz, 1999). Tieto zdroje pritom pochádzali buď z nerastného 
bohatstva, alebo z výhod, ktoré prinášalo medzinárodné uznanie štátu (čiže 
exogénna charakteristika moci).

Preto keď prepukla ekonomická kríza v 80. rokoch a následne došlo 
k skončeniu studenej vojny (zastaveniu medzinárodnej podpory režimov), 
došlo k výrazným zmenám. Keďže moc závisela na materiálnej základni, 
a nie na zodpovednosti občanom, museli držitelia moci hľadať nové spô-
soby nadobudnutia zdrojov. Tieto našli v privatizácii štátnych funkcií a v za-
pojení sa do nelegálnych aktivít (Bayart, 1997: 12, 18–26). Moc sa tak za-
čala odvodzovať od kontroly obchodu, pričom jej aktéri už neboli len štátni 
predstavitelia. Mnoho často zahraničných obchodných spoločností požívalo 
právomocami, ktoré kedysi patrili výhradne štátu a ktoré tvorili základne pre-
misy západného chápania štátnej moci (Reno, 1998: 218–227). Toto všetko 
sa udialo v snahe zachrániť systém klientelizmu, ktorý je základom afrického 
chápania moci. A práve do takto chápaného systému vstupuje Čína.

Ciele čínskej africkej politiky a ekonomiky

Na základe v úvode spomínanej matrice cieľov, stratégii a výsledkov, sa budú 
nasledujúce kapitoly venovať práve týmto aspektom čínskej africkej politiky. 
Na začiatku sa preskúmajú jej ciele, následne stratégie, ktorým chce tieto 
ciele dosiahnuť, a nakoniec sa zhodnotia výsledky, ktoré táto politika pri-
niesla. Čínske záujmy predstavujú okrem prístupu k africkým zdrojom a tr-
hom, aj snahu izolovať Taiwan a zabezpečiť si vedúce postavenie na sveto-
vej scéne. Čína teda sleduje v Afrike tieto tri hlavné ciele (radené historicky, 
teda podľa toho, kedy sa v jej politike objavili):

1) IZOLÁCIA ČÍNSKEJ REPUBLIKY NA TAIWANE 

Čínska ľudová republika vymedzuje svoju suverenitu už od začiatku svojej 
existencie diplomatickou izoláciou politického režimu na Taiwane. Tento as-
pekt jej zahraničnej politiky býva označovaný aj ako čínska zásada číslo je-
den.2 Význam afrických štátov ako diplomatických spojencov Číny v otázke 
Taiwanu je nepopierateľný, berúc do úvahy fakt, že v Afrike existuje 50 štá-
tov, ktorých zahraničnú politiku určuje fi nančná pomoc, ktorú im tá ktorá 
krajina ponúka. Čína sa práve touto formou snažila získavať si africké kra-
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jiny na svoju stranu. A treba povedať, že úspešne. Medzi posledné africké 
štáty, ktoré získala na svoju stranu patrí, Libéria (2003), Senegal (2005), Čad 
(2006) a Malawi (2008) (Lenhart, 2008). V súčasnosti tak udržujú diploma-
tické vzťahy s Tchaiwanom iba štyri africké štáty: Burkina Faso, Gambia, 
Svätý Tomáš a Princov ostrov a Svazijsko.

2) POZÍCIA LÍDRA ROZVOJOVÉHO SVETA 

Po masakre na Námestí nebeského pokoja potrebovala Čína nájsť nových 
spojencov na svetovej scéne, pričom veľké množstvo afrických štátov sa 
stalo ideálnym cieľom. Čína sa tiež chcela postaviť americkej dominancii, 
a preto sa začala stavať do pozície lídra všetkých krajín tzv. rozvojového 
sveta, a to ako najväčšia rozvojová krajina na svete (Mwega, 2006). Čína 
ako jedna z mála krajín požíva dvojitý status veľmoci i rozvojovej krajiny, 
čo jej umožňuje lepšie chápať potreby týchto, vo veľkej časti afrických krajín 
(Swan, 2007). Za týmto účelom bolo v Pekingu v roku 2000 vytvorené Čín-
sko-africké fórum spolupráce,3 ktorého sa zúčastnilo viac ako 40 afrických 
krajín. Výsledkom boli viaceré dohody, napr. Pekinská deklarácia, či Prog-
ram spolupráce Číny s Afrikou na poli ekonomiky a spoločenského rozvoja. 
Oba dokumenty vyzývali k podpore vzájomného obchodu, poľnohospodár-
stva, rozvoja, vzdelania, ale aj k odpusteniu dlhov a multilaterálnej spolu-
práci.4 Na ďalšom spoločnom fóre v Addis Abebe v roku 2003 sa Čína za-
viazala odpustiť Afrike dlhy vo výške 1,27 mld. USD (Van De Looy, 2006: 
11–12). Tieto konferencie tak vždy so sebou prinášajú rukolapné výsledky. 

3) DOSIAHNUTIE EKONOMICKÉHO RASTU 

Historicky sa ako posledný vynára, v súčasnosti však asi najdôležitejší, cieľ 
čínskej africkej politiky, a to snaha o zabezpečenie trvalého ekonomického 
rastu, a to aj prostredníctvom prístupu k africkým zdrojom a trhom. Čína 
takto sleduje v prvom rade pragmatické ciele ako zabezpečiť dostatok prí-
rodných zdrojov (čiže ropy a nerastných surovín), odbytiská pre svoj export 
a nové investičné možnosti.5

Čínsky import: prírodné zdroje
Čínsky ekonomický rast dosahuje dlhodobo vysoké hodnoty (okolo 8 %), čo 
nastoluje otázky možného prehriatia ekonomiky. Čína sa chce tomuto prav-
daže vyhnúť. Jedným z prvých náznakov tohto trendu bolo, keď sa v roku 
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1993 Čína zmenila z exportéra energií na ich importéra. V tomto ohľade je 
Afrika veľmi dôležitá, keďže disponuje 8 % svetových zásob ropy, ktoré sa 
nachádzajú najmä v oblasti Guinejského zálivu (a to v Nigérii, Rovníkovej 
Guiney a Angole). Čína si tento fakt rýchlo uvedomila a v súčasnosti dováža 
z Afriky jednu štvrtinu svojej ropy. Okrem spomínaných štátov ešte z Alžír-
ska, Čadu, Gabonu a Sudánu. Dôležitosť ropy pre Čínu dokresľuje okrem 
častého využívania korupcie aj fakt, že v prípade Čadu Čína dlho ignorovala 
svoju hlavnú zásadu, keďže táto krajina až donedávna uznávala Čínsku re-
publiku na Taiwane. 

V súvislosti s Čínou a africkou ropou sa hovorí najmä o dvoch krajinách. 
Sudáne a Angole. Čo sa týka Sudánu, ten disponuje podľa odhadov až piatimi 
miliardami barelov ropy. Export do Číny tu predstavuje 64 %. Keď v roku 
1997 uvalili USA sankcie na Sudán, Čína sa stala jediným zdrojom fi nancií 
pre tunajšiu vládu a jej ropná spoločnosť China National Petroleum ovládla 
sudánsky energetický sektor. Práve tu sa prejavilo, že energetická bezpečnosť 
je pre Čínu na prvom mieste, keď dokonca dlho odmietala akýkoľvek zásah 
proti medzinárodným spoločenstvom odsudzovanej genocíde v Darfúre (Van 
De Looy, 2006: 17–19).

Ďalším významným africkým dovozcom ropy do Číny je Angola, ktorá 
sa ešte stále spamätáva z tridsaťročnej občianskej vojny, skončenej v roku 
2002. Veľkú úlohu pri obnove tejto krajiny mal pritom zohrávať Medziná-
rodný menový fond a jeho fi nančná pomoc. Čína však ponúkla angolskej 
vláde politicky nepodmienenú pomoc vo výške 2 mld. USD výmenou za zá-
ruku, že 70 % stavebných projektov pripadne čínskym spoločnostiam. An-
gola súhlasila s týmto variantom a v súčasnosti vyváža do Číny štvrtinu svo-
jej ročnej produkcie ropy.6

Čína má samozrejme záujem aj o iné africké komodity. Okrem ropy do-
váža drevo (často nelegálne), a to najmä z Gabonu, Libérie, Kamerunu, 
Konga (Kinshasa), Nigérie, Rovníkovej Guiney a Stredoafrickej republiky. 
Dôležitosť tejto komodity podtrhli čínske potopy z roku 1998, kedy sa uká-
zali negatíva plynúce z jej prehnanej ťažby dreva. Preto sa čínska vláda viac 
zamerala na jeho dovoz. Čína rovnako dováža i bavlnu potrebnú pre jej tex-
tilný priemysel. Hlavným dovozcom sú síce USA, podiel afrických štátov 
však rastie. Kvôli nárokom obyvateľstva má Čína záujem aj na prístupe k af-
rickej poľnohospodárskej pôde a tunajšiemu rybolovu (tamtiež: 20). Na dru-
hej strane je táto spolupráca výhodná aj pre Afriku, keďže Čína voči nej 
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neuplatňuje žiadne obmedzenia na import, čo je dôležité hlavne na poli poľ-
nohospodárskych produktov.

Čínsky export: spotrebiteľské produkty
Čína vyváža do Afriky najmä základné spotrebiteľské produkty, ktoré majú 
pre Afričanov dostupné ceny. Ide predovšetkým o produkty do domácnosti, 
spotrebnú elektroniku a textil. Peking sa pritom orientuje najmä na ľudnaté 
štáty ako Nigéria, Juhoafrická republika, Egypt a Alžírsko. Afrika predsta-
vovala navyše pre Čínu spôsob ako obísť Multi-Fibre Agreement on Textiles 
and Clothing, ktorý umožňoval USA obmedzovať dovoz textilu z Číny. Af-
rika mala totiž vďaka americkému zákonu na podporu afrického rastu neob-
medzený prístup na americký trh. Čína preto otvorila textilné továrne v Le-
sothe a Svazijsku a mohla bez obmedzení vyvážať do USA. Keď však v roku 
2005 tento zákon prestal platiť, Čína zmienené továrne zatvorila, čo vyvolalo 
vlnu nevôle v radoch Afričanov (najmä v JAR a Zambii) (tamtiež: 21–24). 
Na druhej strane má však Peking napr. s Juhoafrickou republikou podpísanú 
dohodu o obmedzení čínskeho dovozu textilu, čo možno súvisí s jej veľkou 
obľúbenosťou medzi takmer dvoma tretinami Juhoafričanov (Kurlantzick, 
2006: 3–4).

Ďalším exportným čínskym artiklom sú zbrane, pričom Čína sa pohybuje 
v závislosti od zvoleného kritéria na druhom až piatom mieste, čo sa týka 
predaja zbraní rozvojovým krajinám.7 Čína veľmi nehľadí na ľudské práva, 
preto je často obviňovaná z predaja zbraní štátom s autoritatívnym režimom 
ako napr. Zimbabwe, ktoré jej za to poskytlo tony slonoviny. V súčasnosti tak 
tento medzinárodným spoločenstvom izolovaný štát obchoduje v rámci po-
litiky „Obratu na východ“ v prvom rade s Čínou, ktorá tu na oplátku inves-
tuje najmä do nerastných surovín, ciest a poľnohospodárstva.8 Čo sa ďalej 
zbraní týka, Čína sa sústreďuje hlavne na predaj ľahkých zbraní a medzi jej 
ďalších odberateľov patria štáty ako Alžírsko, Egypt, Kongo a Sudán (Grim-
mett, 2007: 55; Kurlantzick, 2006: 4–5).

Čínsky export kapitálu
Čína však nevyváža iba komodity. Investuje aj v rôznych odvetviach afric-
kého priemyslu, menovite v ropnom a ťažobnom priemysle, konkrétne do 
ťažby dreva a drahých kovov. Jej kapitál nájdeme aj v africkom rybolove 
a infraštruktúre.9 V roku 2004 tak podnikalo v 49 afrických štátoch okolo 700 
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čínskych fi riem. Čínske investičné aktivity v Afrike majú ale svoje zvláštne 
zákonitosti. Jej fi rmy ponúkajú cenovo výhodnejšiu alternatívu západných 
fi riem. Nepožadujú žiadne podmienky a neštítia sa ani podplácania miest-
nych politikov. Čínski podnikatelia si navyše prinášajú aj svojich vlastných 
pracovníkov. Práve tieto posledné dve charakteristiky vzbudzujú odpor Zá-
padu (podplácanie), ale i Afričanov (nezamestnanosť) (Van De Looy, 2006: 
26). Po skúsenostiach z Gabonu a Zambie vyvstávajú navyše obavy z degra-
dácie životného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov čínskych 
fi riem (Kurlantzick, 2006: 5).

Každopádne treba povedať, že čínske priame investície v Afrike sa zvýšili 
z 20 mil. USD v roku 1998 na 6 mld. v roku 2006 (tamtiež: 4). Koncom 90. 
rokov vytvorila Čína približne 480 spoločných obchodných projektov (joint 
ventures) so 47 africkými krajinami. Popri priamej pomoci sa do popredia 
dostáva najmä vzájomne výhodný obchod postavený na princípe reciprocity. 
Okrem stavebných projektov smerujú čínske prostriedky aj do takých sekto-
rov ako je oblasť medicíny a podpory vzdelania (Van De Looy, 2006: 6–9).

Stratégia a aktéri čínskej africkej politiky

Teraz, keď predchádzajúca kapitola objasnila ciele čínskej africkej politiky, 
je potrebné preskúmať aj stratégie, ktoré Čína za týmto účelom sleduje. Ide 
pritom o nasledujúce tri hlavné stratégie:

Stratégia multilateralizmu podporovaná z pozície soft power,10 ktorá 
vzniká v dôsledku zmeny čínskej politiky izolácie a konfrontácie na straté-
giu angažovania sa a spolupráce. Táto stratégia slúži na dosiahnutie dvoch 
cieľov: izolácie Taiwanu a dosiahnutie pozície lídra rozvojového sveta. Čín-
sky prezident Chu Ťin-tchao vyhlásil v roku 2003 doktrínu zodpovednej sve-
tovej veľmoci, ktorá taktiež popisuje zahraničnú politiku Pekingu v duchu 
spolupráce a multilateralizmu (Gill–Reilly, 2007: 38; Girouard, 2008: 2).

Pekinský konsenzus. Čína sa snaží raziť predstavu, že jej ide v prvom rade 
o obchod, a nie o politické ciele. Vo svojej africkej politike podkopáva via-
cero základných prvkov tradičného západného postoja k Afrike. V prvom 
rade ide o čínske tolerovanie netransparentného prostredia, diktatúr a ko-
rupcie. Čo sa týka bezpečnosti, predstavuje tak Peking potenciálnu hrozbu 
v tom, že môže podporovať skupiny negatívne naladené voči Západu. A v ne-
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poslednom rade ide o novú čínsku konkurenciu na poli boja o ropné zásoby 
(Mawd sley, 2007: 407–408).

Čínska stratégia nezasahovania do vnútorných záležitostí afrických štá-
tov odmieta akýkoľvek politický nátlak, nehovoriac už o vojenských akci-
ách typu francúzskych intervencií v Rwande a na Pobreží slonoviny (Mwega, 
2006: 3). Toto umožňuje krajinám, ako napr. Čad a Keňa, obchádzať požia-
davky medzinárodných fi nančných inštitúcii. Peking taktiež podporil Zim-
babwe na pôde OSN a spolu s Ruskom tak zabránil uvaleniu sankcií na túto 
krajinu.11 O tejto novej čínskej politike v rozvojovom svete sa hovorí ako 
o pekinskom konsenze, ktorý strieda doterajší washingtonský konsenzus.

Stratégia „business as usual“, ktorá pozostáva z podpory čínskych štát-
nych podnikov a rozvojovej pomoci Afrike.

STRATÉGIA PODPORY ŠTÁTNYCH PODNIKOV

V rámci stratégie podpory štátnych podnikov (Corporate engagement stra-
tegy), ktorá pozostáva z vysokej diplomacie, ekonomickej pomoci a podpory 
afrických lídrov, sa Peking snaží vytvoriť vhodné podmienky pre čínskych 
investorov, teda pre čínske štátne podniky. Takto sa Číne podarilo zabezpe-
čiť si dlhodobý prístup ku kľúčovým zdrojom. Prístup čínskych štátnych pod-
nikov na africký trh umožnila zahraničná politika ekonomickej pomoci, od-
pustenia dlhov a umožnenia prístupu afrických tovarov na čínsky trh. Tieto 
štátne podniky tu zohrávajú dôležitú úlohu. V rámci stratégie cou-čchu-čü 
(zouchuqu, tj. „ideme von“) majú totiž zužitkovať čínske komparatívne vý-
hody, získať prístup na zahraničné trhy, šíriť dobré meno „Made in China“ 
vo svete a prelomiť závislosť čínskeho rozvoja na exporte. V Afrike tak pô-
sobí vyše 700 čínskych fi riem.

Čínske štátne podniky v Afrike
Peking týmto fi rmám poskytuje potrebné informácie a fi nančnú podporu. 
Za týmto účelom bola založená spoločná čínsko-africká obchodná komora. 
Podobná komora vznikla aj v spolupráci s Rozvojovým programom OSN 
(UNDP) na podporu súkromných investícii v Afrike. Čína tu čerpala zo skú-
senosti s vlastným obdobným programom na spoluprácu čínskych pobrež-
ných oblastí s vnútrozemím (program Guangcai). V Afrike nájdeme (Gill–
Reilly, 2007, s. 39–40):
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– Čínske ropné spoločnosti. Napríklad v Sudáne tieto spoločnosti kon-
trolujú tunajší energetický sektor. Ide v prvom rade o čínsku štátnu ropnú 
spoločnosť, ktorá disponuje 40% podielom v najväčšej sudánskej ťažobnej 
spoločnosti, spoločnosť Sinopec, ktoré sa podieľa na stavbe ropovodu k Čer-
venému moru, kde ďalšia čínska spoločnosť buduje prekladisko pre tankery. 
Sudán tak vďaka Číne zarába ročne dve miliardy dolárov. Podobne sa čínske 
fi rmy angažujú v Angole, Čade, Gabone atď.

– Stavebné, výrobné a obchodné spoločnosti. Tieto spoločnosti sa po-
dieľajú na stavbe dopravnej, elektrickej a komunikačnej infraštruktúry ako 
vodné elektrárne v Sudáne a Zambii. Do tejto oblasti patria aj čínske textilné 
továrne a projekty na podporu poľnohospodárstva a rybolovu.

– Čínski jednotlivci a živnostníci. V Afrike žilo už v roku 1999 stotridsať-
tisíc Číňanov. Títo miestni Číňania jej mali uľahčiť obchodné vzťahy s Afri-
kou. V roku 2006 sa podieľalo na čínskych projektoch v Afrike 74 tisíc čín-
skych robotníkov, ktorí slúžili ako lacná, ale kvalifi kovaná pracovná sila. Asi 
stotisícová populácia Číňanov pritom žije v Juhoafrickej republike, ďalšie de-
saťtisíce potom v Alžírsku, na Madagaskare a Mauríciu, v Nigérii, Sudáne 
a Zimbabwe. Čínski živnostníci podnikajú hlavne ako drobní obchodníci, 
majitelia čínskych reštaurácii a lekárskych kliník (Sautman, 2006: 29–31). 

Čínski vládni predstavitelia
Čínski vládni predstavitelia sa snažia dohliadať nad aktivitami čínskych spo-
ločností v Afrike a ich súladom s cieľmi čínskej zahraničnej politiky. Tento 
cieľ má však viacero prekážok ako obmedzenia byrokratického aparátu, geo-
grafi cká vzdialenosť Číny od Afriky a snaha fi riem utajovať určité informá-
cie. Do toho navyše vstupuje súperenie medzi jednotlivými vládnymi agen-
túrami a často protichodné záujmy podpory a regulácie čínskeho obchodu 
v zahraničí. Toto všetko má za následok slabú kontrolu Pekingu nad čín-
skym fi rmami. A to napriek aparátu, ktorý pozostáva z nasledujúcich orgá-
nov (Gill–Reilly, 2007: 41–45, 48).

a) Komisia pre dohľad a správu štátnych investícii. Jej hlavným cieľom 
je, aby čínske fi rmy v Afrike dosiahli zisk, bez ohľadu na strategické záujmy 
Pekingu v Afrike. Táto komisia v skutočnosti riadi čínske fi rmy v zahraničí.

b) Ministerstvo obchodu. Toto ministerstvo sa, čo sa týka zahraničnej po-
litiky, angažuje najviac v Afrike. V tejto oblasti ide o jeho oddelenie pre zá-
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padnú Áziu a Afriku, ktoré podáva informácie o Afrike; oddelenie zahra-
ničnej ekonomickej spolupráce, ktoré dohliada nad dodržiavaním vládnych 
regulácií a čínskych zákonov čínskymi fi rmami; a oddelenie zahraničnej po-
moci, ktoré požičiava africkým vládam. Ministerstvu obchodu taktiež priná-
leží správa afrických konzulátov, tie však, aj keď sú lokalizované v Afrike, 
nemôžu kontrolovať tu pôsobiace spoločnosti, lebo im to neprináleží. Nová 
smernica ministerstva obchodu z roku 2006 ich vyzýva, aby certifi kovali čín-
ske fi rmy a dohliadali nad bezpečnosťou na pracovisku.12

c) Ministerstvo zahraničných vecí. Toto ministerstvo pomáha implemen-
tovať čínsku zahraničnú politiku prostredníctvom výboru pre západnú Áziu 
a severnú Afriku a výboru pre subsaharskú Afriku.

d) Finančné agentúry a banky. Tu ide v prvom rade o štátnu Ex-Im Bank, 
ktorá poskytuje väčšinu čínskej rozvojovej pomoci prostredníctvom výhod-
ných pôžičiek a podpory investícií v Afrike.13

e) Regionálne a mestské vlády. Tieto vlády majú určité právomoci vo 
vzťahu k spoločnostiam registrovaných v ich obvode, ktoré však prestavujú 
88 % všetkých čínskych fi riem v zahraničí, a to najmä v mestách Šanghaj 
a Šen-čen.14

Mnohí autori vyčítajú Číne, že jej ekonomický prístup pripomína merkan-
tilizmus. Dovoz nerastných surovín zo zahraničia, ich spracovanie v Číne 
a následný vývoz tovarov do Afriky. Takýto prístup neprispieva k vzniku 
kvalifi kovanej pracovnej sily, najmä keď Peking vyváža aj vlastnú pracovnú 
silu, ani k diverzifi kácie afrického priemyslu. Podľa Gilla a Reillyho však 
samotnú politiku Pekingu ohrozuje najmä dilema plynúca z poverenia čín-
skych štátnych podnikov výkonom čínskej obchodnej politiky v Afrike (tzv. 
dilema medzi vedúcim a jeho podriadeným).15 Títo autori sa domnievajú, že 
práve problematické fungovanie „Číny s.r.o.“ ohrozuje aj inú čínsku straté-
giu, a to stratégiu zodpovednej veľmoci. 

ROZVOJOVÁ POMOC

Druhou zložkou stratégie „business as usual“ je, pre niekoho možno prekva-
pivo, rozvojová pomoc, ktorá sa takmer vždy viaže na konkrétne politické 
a strategické záujmy. Čo sa týka rozvojovej pomoci, sledujú rôzni čínski ak-
téri rôzne ciele. Čínske ministerstvo zahraničných vecí považuje rozvojovú 
pomoc za prostriedok zlepšenia vzťahov s Afrikou a získania jej nerastných 
surovín; ministerstvo obchodu preferuje ekonomický prínos pre Čínu v po-
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dobe pracovných príležitostí a kontraktov pre čínske fi rmy; ktoré zase prefe-
rujú čo najväčší zisk (tamtiež: 48).

Zatiaľ čo v roku 1998 predstavovala čínska rozvojová pomoc Afrike iba 
107 mil. USD, v roku 2004 to už bolo 2,7 mld. USD (Kurlantzick, 2006: 2). 
Čína pritom preferuje pôžičky pred grantmi. Jej stratégia spočíva v tom, že 
ak sa politické a ekonomické vzťahy s dotknutou krajinou vyvíjajú želaným 
smerom, tak Peking dlh zruší. Táto pomoc nie je síce podmienená politicky, 
ale ekonomicky áno. Keďže Čína nemá prakticky žiadnu skúsenosť s rozvo-
jovou pomocou pre mimovládne organizácie (NGO), veľká časť kontraktov 
ide pre čínske fi rmy (viď pôžička Angole v roku 2004). Čínska rozvojová po-
moc má tak podľa Kurlantzicka (tamtiež: 3) tieto charakteristiky:

a) Jedná sa v prvom rade o investície do infraštruktúry pri cenovej relácii 
predstavujúcej asi štvrtinu ceny západných fi riem.

b) Ide viac o spoluprácu s regionálnymi ako štátnymi bankami, viď napr. 
kooperáciu s Africkou rozvojovou bankou.16

c) Je to pomoc zameraná na vyškolenie afrických expertov hlavne v ob-
lasti ekonomického manažmentu.

d) Badať tu aj snahu zaviesť vyučovanie čínštiny na afrických vysokých 
školách, a to v rámci projektu Konfuciovho inštitútu.

Ako už bolo spomenuté, táto politika nie je tak úplne zadarmo. Čína po-
žaduje výmenou za svoju rozvojovú pomoc napr. prerušenie diplomatických 
vzťahov s Taiwanom, nepodporenie snáh Japonska o stále kreslo v Bezpeč-
nostnej rade OSN, alebo prístup k nerastným surovinám (Girouard, 2008: 
12).

Pekingom propagovaná apolitickosť tak dostáva vážne trhliny. Na jednej 
strane vyslovený odpor voči zasahovaniu do vnútorných záležitostí v rámci 
stratégii multilateralizmu a pekinského konsenzu. Na strane druhej nepopie-
rateľný výmenný obchod stratégie „business as usual“.

Výsledky čínskej africkej politiky

Aké sú teda výsledky čínskej africkej politiky pozostávajúcej z troch rozdiel-
nych stratégii? Odpoveď na túto otázku prinesie táto posledná časť kapitoly, 
ktorá sa okrem iného sústredí na spoločensko-politický a ekonomický dopad 
čínskej verzie rozvoja v Afrike, ktorá sa začína v posledných rokoch spamätá-
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vať z dlhotrvajúcej ekonomickej a politickej stagnácie. Možno aj vďaka čín-
skemu dopytu po jej zásobách ropy a plynu zažíva ekonomický rast. Treba 
však podotknúť, že čínska prítomnosť na kontinente nie je rovnorodá. Sústre-
ďuje sa najmä do oblastí kde sa ťažia nerastné suroviny.17 Výsledky čínskej 
politiky v Afrike sa tak neprejavujú všade rovnako.

VÝSLEDKY STRATÉGIE MULTILATERALIZMU

Čo sa týka stratégie multilateralizmu, dosiahla Čína pozitívne výsledky na 
poli mierových misií OSN a intenzity diplomatických návštev. Negatívne, 
resp. neutrálne hodnotenie sa týka jej vzťahu k mimovládnym organizáciám, 
predaju zbraní a obchodovania s tzv. krvavými diamantmi.

O rastúcom záujme Číny o Afriku vypovedá fakt, že ju medzi rokmi 1997 
a 2004 navštívilo tridsať afrických hláv štátov (Mawdsley, 2007: 405–406, 
412). Rovnako o tom svedčí aj novembrové čínsko-africké fórum v Pekingu 
z roku 2006, ktorého sa zúčastnili predstavitelia zo 48 afrických krajín, čo je 
viac ako summitu Africkej únie.18 Viď i cestu čínskeho prezidenta Chu Ťin-
tchaa po Afrike vo februári 2007. Čína má taktiež stále väčší vplyv na bez-
pečnostnú situáciu v Afrike.19 Podieľa sa síce na predaji zbraní Sudánu, Ni-
gérii a Zimbabwe, ale na druhej strane podporuje iniciatívy proti obchodu 
s krvavými diamantmi a prispieva do mierových jednotiek, napr. v Kongu. 
Čína má v Afrike 1300 vojakov v rámci mierových jednotiek OSN (Gill–Re-
illy, 2007: 37), čo je viac ako ktorýkoľvek iný stály člen Bezpečnostnej rady 
OSN. Peking pomáha Afrike aj v boji proti malárii.20

VÝSLEDKY STRATÉGIE PEKINSKÉHO KONSENZU

Stratégia pekinského konsenzu zožala úspechy pod vplyvom vytvorenia čín-
sko-afrického fóra, podpory rozvoja a lepšej možnosti výberu pre africké 
štáty, keďže táto politika predstavuje určitú alternatívu západným aktivitám. 
Diskutabilný je vplyv na celkovú zadlženosť Afriky. Negatívom je potom 
skrytá politická podmienenosť rozvojovej pomoci aj napriek jej proklamo-
vanej apolitickosti.

Právo na rozvoj je základom ekonomického modelu rozvoja. Západ sa 
snažil bojovať proti korupcii a klientelizmu, podporiť demokraciu, právny 
štát, transparentné vládnutie a slobodný trh, a ochraňovať ľudské práva. 
Medzinárodné fi nančné agentúry tu chceli nastoliť lepší štandard vládnu-
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tia. Z iniciatívy USA vznikla Spoločnosť pre naplnenie miléniových výziev 
(Millennium Challenge Corporation), ktorá pomáha transparentným vládam 
v Afrike. To však viedlo k tam veľmi odmietanému zasahovaniu medziná-
rodných fi nančných inštitúcii do vnútorných záležitostí afrických štátov. Čína 
radikálne zmenila situáciu. Presadzovala pragmatické ciele spolupráce a vzá-
jomnej ekonomickej závislosti. Dôraz na ľudské práva a demokraciu pova-
žovala za brzdu ekonomického rastu. To bolo pre Afriku veľmi príťažlivé 
a prejavilo sa to napr. v jej odmietnutí dohôd ekonomického partnerstva na-
vrhovaných Európskou úniou na lisabonskom summite v roku 2007.

Od roku 2000 sa schádza čínsko-africké fórum,21 ktoré zdôrazňuje myš-
lienky ako nerovnosť a nespravodlivosť súčasného svetového poriadku, ne-
zasahovanie do vnútorných záležitostí rozvojových krajín, mierové spoluna-
žívanie a boj proti nelegálnemu šíreniu zbraní. Absentuje tu však akákoľvek 
zmienka o ľudských právach. Pre africké krajiny sú tieto názory veľmi prí-
ťažlivé, najmä pre ich odpor voči západným požiadavkám a zásahom do 
vnútorných záležitostí ich štátov (Mawdsley, 2007: 412–415.) Čína taktiež 
vydala v roku 2006 po prvýkrát „Africa Policy Paper“, ktorý defi nuje päť 
princípov jej africkej politiky: menovite slobodnú voľbu rozvoja, vzájomnú 
výhodnosť a reciprocitu, rovnosť a spoluprácu v globálnych záležitostiach.22 
Tento dokument svedčí o dôležitosti, ktorú prikladá Čína svojej africkej po-
litike.

Na druhej strane sa však objavili obavy z pôsobenia Číny v Afrike, najmä 
kvôli jej pôžičkám africkej skupine najviac zadlžených štátov sveta a utajova-
ným predajom zbraní africkým štátom. Napríklad v Kongu sa našlo až 17 % 
malých zbraní čínskeho pôvodu (Kurlantzick, 2006: 4–5). Peking tak podľa 
mnohých prispel k udržaniu niektorých autoritatívnych režimov v Afrike, 
ako napr. al-Bašíra v Sudáne, Roberta Mugabeho v Zimbabwe, alebo Char-
lesa Taylora v Libérii (Girouard, 2008: 4–6). Čína podobné obvinenia samoz-
rejme odmieta. V rámci zlepšenia svojho obrazu na to reagovala v roku 2007 
odpustením 20miliónového dlhu Tanzánii a 40 % dlhu Pobrežia Slonoviny.23

Čínske angažovanie však nie je úplne apolitické, ako by sa podľa straté-
gie pekinského konsenzu mohlo zdať. Peking síce formálne deklaruje, že ne-
zasahuje do vnútorných záležitostí, výrazným spôsobom však prispel napr. 
k výsledku prezidentských volieb v Zambii v roku 2006, keď jej veľvysla-
nec v tejto krajiny pohrozil, že Čína stiahne svoj kapitál, ak zvíťazí opozičný 
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kandidát Michael Sata, ktorý vystupoval proti porušovaniu práv zamestnan-
cov. Protičínska rétorika bola ústredným motívom jeho kampane, a to ako 
dôsledok výbuchu v čínskej bani na meď, ktorý zabil 51 zambijských baní-
kov. Tu však vyvstáva otázka, ktorú nastolujú Gill s Reillym, do akej miery 
je čínska vláda schopná kontrolovať svoje štátne podniky. V reakcii na tento 
incident Peking okamžite prijal deväť princípov, ktorými sa majú riadiť čín-
ske fi rmy v Afrike, aby nedošlo k podobným incidentom, ktoré sú v rozpore 
s čínskymi záujmami. Tento dokument vyzýva k naberaniu miestnych pra-
covníkov, dodržiavaniu miestnych zvyklostí a k dodržiavaniu bezpečnosti na 
pracovisku (Gill–Reilly, 2007: 46–47; Girouard, 2008: 10).

Na záver tak možno zhrnúť, že výhodou tejto stratégie pre africké štáty je 
väčšia možnosť výberu medzi západnou a čínskou cestou rozvoja. Nevýho-
dou dopad na ľudské práva, spôsob vládnutia a životné prostredie (Van De 
Looy, 2006: 28.)

VÝSLEDKY STRATÉGIE „BUSINESS AS USUAL“

Najviac skúmaných parametrov sa týkalo stratégie podpory ekonomického 
rastu, alebo tzv. taktiky „business as usual“. Pozitívom v tomto ohľade je 
fakt, že Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov Afriky, zriadila 
s ňou spoločnú obchodnú komoru, posilnila kúpnu silu Afričanov a má po-
vesť obchodného partnera, ktorý drží slovo a koná rýchlo. Naopak negatíva 
plynú z jej málo transparentného konania, zahŕňajúceho morálny hazard a di-
lemu z poverenia, čo prispelo k zhoršeniu pracovných podmienok mnohých 
Afričanov, k zvýšeniu nezamestnanosti a ničeniu životného prostredia, a na-
pokon z toho vyplývajúcich lokálnych protestov proti čínskej obchodnej prí-
tomnosti v Afrike. Hospodársky dopad čínskej expanzie na Afriku sa preja-
vuje najmä v týchto štyroch dimenziách: v obchode, investíciách, rozvojovej 
pomoci a migrácii (Mwega, 2006: 3).

Začnúc pozitívnymi výsledkami, asi najväčším úspechom pre Čínu je fakt, 
že je v súčasnosti po USA a Francúzsku tretím najväčším obchodným partne-
rom Afriky, a po Francúzsku druhým najväčším exportérom do Afriky.24 Sta-
tus Číny sa v posledných rokoch zmenil z prijímateľa na poskytovateľa úve-
rov. Na druhej strane však obchod s Afrikou predstavuje pre Peking len asi 
2 % čínskeho zahraničného obchodu.25 Medzi ďalšie pozitíva ekonomickej 
spolupráce Číny s Afrikou určite patrí aj zriadenie čínsko-africkej obchod-
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nej komory.26 Došlo taktiež k zväčšeniu kúpnej sily Afričanov, a to vďaka 
prístupu zahraničnej meny a pôžičiek, ale aj lacných spotrebiteľských tova-
rov z Číny. Pozitíva sa taktiež prejavili v prístupe k liekom a vzdelaniu, ku 
komunikačných a iným moderným technológiám, ale aj napr. v poľnohos-
podárstve (Girouard, 2008: 7–8). Spolupráca s Čínou vedie často k rýchlym 
a pozitívnym výsledkom. Peking drží slovo, a práve preto je obľúbený nie-
len medzi strednou, ale aj nižšou vrstvou obyvateľov Afriky (tamtiež: 12). 

Afrika však už stihla pocítiť aj negatíva čínskej ekonomickej expanzie, 
ktorá stojí za zvýšením nezamestnanosti v Afrike, najmä v textilnom odvetví 
(Mawdsley, 2007: 415–416). Rovnako plynú negatíva aj z čínskej ochoty 
poskytnúť nové úvery už aj tak veľmi zadlženým africkým krajinám. Ďalej 
fakt, že čínske štátne fi rmy sú menej transparentné ako súkromné. Preto bude 
musieť Peking na ich chod vynaložiť väčšie fi nančné zdroje. Aktivity čín-
skych fi riem často vzbudzujú odpor miestnych obyvateľov. Viď napr. odles-
ňovanie v Gabone, zlé podmienky baníkov v Zambii, ničenie životného pro-
stredia v Kongu, alebo pašovanie slonoviny zo Sudánu a Zimbabwe. Podľa 
Gilla a Reillyho je problém v tom, že čínske fi rmy na jednej strane nepoznajú 
miestne zvyky a na druhej sa snažia uspieť v konkurenčnom boji a tak znižujú 
mzdy a štandard pracovných podmienok (Gill–Reilly, 2007: 46).

Negatívnym dôsledkom tak môžu byť lokálne protesty proti ich pôsobe-
niu v Afrike, protichodné záujmy plynúce z poskytovania rozvojovej pomoci 
a problém morálneho hazardu. Čínske štátne fi rmy, často neskúsené v afric-
kých podmienkach, sa nemusia obávať o ekonomicky racionálne a efektívne 
využívanie zdrojov, keďže ich fi nančnú likviditu zaručuje štát a jeho politické 
záujmy. Ide pritom niekedy o podniky, ktoré sa predtým vláda neúspešne po-
kúšala reformovať na domácom poli.27

Čínsky model ekonomického rastu je založený na ťažbe nerastných suro-
vín bez ohľadu na životné prostredie (viď znečistenie rieky v Nigérii, vyrúba-
nie lesov v Mozambiku a zaplavenie územia v Sudáne; Girouard, 2008: 6–7). 
Od nastúpenia prezidenta Chu Ťin-tchaa sa však Čína začala snažiť zlepšiť 
dopad svojej politiky na životné prostredie, keďže sa preukázalo, že zdra-
votné problémy spôsobené znečistením životného prostredia oberajú Peking 
ročne až o 3 % HDP (tamtiež: 13). Čína tiež pomaly začína overovať, ako sa 
jej pomoc v skutočnosti používa (Kurlantzick, 2006: 6).
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Tabuľka 1: Zhodnotenie cieľov, stratégií 
a výsledkov čínskej africkej politiky

Ciele Stratégie Výsledky Hodnotenie

Taiwan
Multilateralizmus
(soft power)
(zodpovedná veľmoc)

Diplomatické návštevy +
Mierové misie OSN +
Krvavé diamanty +
Mimovládne organizácie –
Obchod so zbraňami –

Líder
rozvojového
sveta

Pekinský
konsenzus

Čínsko-africké fórum +
Právo na rozvoj +
Možnosť výberu +
Africa Policy Paper +
Zadlženie + –
Nie je apolitická -

Ekonomický
rast

Business as usual
(štátne podniky)
(rozvojová pomoc)

Veľký obchodný partner +
Kúpna sila +
Obchodná komora +
Drží slovo / rýchlosť +
Netransparentné konanie –
Dilema z poverenia –
Pracovné podmienky –
Nezamestnanosť –
Životné prostredie –
Lokálne protesty –

11 : 9

Celkovo tak medzi úspešnejšie stratégie patrili stratégia multilateralizmu 
a pekinského konsenzu. Stratégia „business as usual“ dosiahla viac nega-
tívnych ako pozitívnych výsledkov. Vzhľadom na dosiahnutia v úvode vy-
týčených cieľov izolácie Taiwanu, zaujatia pozície lídra rozvojového sveta 
a podpory ekonomického rastu boli však všetky tri stratégie úspešné. Zau-
jímavé je, že tam, kde sa Čína sústredila viac na africkú stranu mince, pre-
važujú pozitívne výsledky jej politiky vo vzťahu k Afrike. Na druhej strane, 
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tam, kde sa zamerala viac na vlastný aspekt problému, prevažujú negatívne 
dopady na Afriku.

Na záver tak možno konštatovať, že Čína patrí medzi svetovú mocnosť 
aj v Afrike, len tu musí viac dbať na dopad svojej politiky, najmä čo sa týka 
podpory svojho ekonomického rastu.

Záver

Rôzni autori majú na politiku Pekingu v Afrike rôzne názory. Čína je podľa 
Girouarda vykresľovaná ako dobyvateľ, ktorý nedbá o ľudské práva a ži-
votné prostredie, práve preto, že sa jej zahraničná politika obrátila na tradičnú 
baštu Západu, Afriku (Girouard, 2008: 1). Podľa Kurlantzicka (Kurlantzick, 
2006: 7) robí Západ chybu v tom, že sa nesnaží viac ovplyvniť africkú poli-
tiku Číny, napr. jej prizvaním za člena G8 alebo k rozhodovaniu o prerozde-
ľovaní rozvojovej pomoci. Kurlantzick sa obáva, že akonáhle sa čínska po-
litika voči Afrike stabilizuje, nebude ju možné zmeniť. Gill a Reilly vidia 
spôsob ako stransparentniť pôsobenie čínskych fi riem v Afrike v spolupráci 
s miestnymi aktérmi, mimovládnymi organizáciami ako Iniciatíva pre trans-
parentný ťažobný priemysel,28 medzinárodnými fi nančnými inštitúciami a af-
rickými regionálnymi organizáciami (ako COMESA, ECOWAS a SADC; 
Gill–Reilly, 2007: 50).

Treba však povedať, že Čína svoju politiku čiastočne prispôsobuje požia-
davkám zvonku. Začala podporovať nielen mierové misie OSN, ale aj tie, 
ktoré vysiela Africká únia a Hospodárske spoločenstvo západnej Afriky. Zá-
roveň prehodnotila aj svoj počiatočný odpor voči intervenciám do vnútor-
ných záležitostí, keď súhlasila s vyslaním vojsk do Darfúru. Aj keď v tomto 
prípade zohrala dôležitú rolu snaha ochrániť čínske investície v Sudáne. Me-
dzi pozitíva patrí aj nová čínska podpora zákazu predaja krvavých diamantov 
a projektov na ochranu životného prostredia, rovnako aj jej akceptácia mi-
movládnych organizácii ako rovnocenných partnerov (Holslag, 2007: 7–13). 
Čína sa stala mocnosťou, ktorej záujmy treba brať v Afrike vždy do úvahy. 
Ide pri tom o mocnosť s obrovským vplyvom na jej vývoj a bezpečnosť.

Podľa zistení tejto práce možno ešte konštatovať, že prítomnosť Číny 
v Afrike je viac stabilizujúcim ako destabilizujúcim faktorom. Tým, že čín-
ska politika pokrýva širokú paletu činností, počínajúc diplomatickou, bezpeč-
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nostnou a končiac ekonomickou dimenziou, a to do takej miery, že je schopná 
ovplyvniť konanie afrických vlád, limituje chaotické, respektíve anarchické 
prostredie, ktoré sa v Afrike vytvorilo pod vplyvom vojnových panstiev v ob-
dobí po skončení studenej vojny. Čínska stratégia multilateralizmu je toho 
jasným príkladom. Čína sa tu síce snaží dosiahnuť svojich cieľov, ale koná 
tak predovšetkým z pozície soft power. Čo sa týka obvinení na adresu pod-
pory nedemokratických režimov, tu si treba uvedomiť, že hlavným cieľom 
Pekingu je dosiahnuť ekonomický rast, ktorý sa neukrýva vo vedení vojen. 
Čína si je tohto vedomá, preto nakoniec súhlasila s misiou OSN pre Darfúr, 
nehovoriac o jej podiele na chode tejto a iných misií v Afrike. Ďalšie vý-
čitky plynúce z čínskej ekonomickej prítomnosti v Afrike a jej devastujú-
com vplyve na životné prostredie sú v súčasnosti založené na pravde. Peking 
si však plne uvedomuje negatíva takéhoto konania a je pripravený ho zme-
niť. Viď napr. jeho najnovší politický cieľ stať sa najekologickejšou ekono-
mikou sveta. Toto môže mať pozitívny dopad nielen na Afriku, ale aj na celý 
globalizovaný svet.

Čína je samozrejme v Afrike veľmocou konkurujúcou USA a Európe. Obe 
tieto veľmoci sa tu však už toľkokrát popálili, že v súčasnosti pozorujú dianie 
v Afrike radšej z väčším odstupom, kritizujú Čínu za nedostatky jej africkej 
politiky, ale zároveň si uvedomujú, aký prínos táto politika pre Afriku pred-
stavuje. Európska únia napr. považuje Afriku za hlavný bod spolupráce s Čí-
nou. Na druhej strane by si mali USA a Európa lepšie zhodnotiť svoj vlastný 
prístup k Afrike, aby sa nestalo, že kým sa ich stagnujúca africká politika ko-
nečne opäť naštartuje, bude v Afrike dominovať iný veľký hráč. Čína.
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Proč je stále nutné pokládat prognózy 
„Čindie“ za nejisté 

Jaroslav Foltýn

Úvod 

„Čindie“ (Chindia) je běžně používaný výraz pro různé aspekty sbližování 
Indie a Číny, a to v různých vědních disciplínách a subdisciplínách, jakož 
i v žurnalistice. Traduje se, že termín poprvé použili Džaváharlál Néhrú 
a Čou En-laj v souvislosti s jednáním o Dohodě o Tibetu v roce 1954 v pa-
sážích doprovodných dokumentů o „čínsko-indickém bratrství“. Dohoda též 
sloužila jako přípravná fáze Afro-asijské konference v indonéském Bandungu 
o rok později. Oběma státníkům tehdy šlo o nastartování Hnutí nezúčastně-
ných, prosazení pěti zásad pančašíly a ztlumení narůstajícího napětí mezi 
oběma státy, z čehož pravděpodobně i rezultoval velmi konsiliantní a vstřícný 
charakter jednání. Během let, zejména v poslední době, již termín pronikl na-
tolik do praxe, že např. internetový vyhledávač Google v současné době evi-
duje stovky tisíc odkazů na prameny tento výraz používající, včetně titulů 
knižních publikací. Není v silách této stati se zabývat dalším rozborem a pe-
ripetiemi. Čtenářům, kteří by se chtěli blíže s touto problematikou seznámit, 
lze doporučit např. knihu známého publicisty a člena indického parlamentu 
(Lok Sabha) Jairama Rameshe (Ramesh, 2005).

Zatímco se světová i česká media a mnozí politici vyjadřují dosti expli-
citně o světlých perspektivách rozvoje a sblížení Číny a Indie, není při bliž-
ším pohledu tuto perspektivu možno pokládat za něco zcela daného. Jistě, 
je velmi pravděpodobná a patrně k ní dojde. Leč podoba, časové horizonty 
a podmínky mohou v projektu „Čindie“ projít ještě mnoha peripetiemi a na 
dlouho ji zbrzdit či dočasně zastavit. Účelem této úvahy je poukázat na ně-
která taková rizika z pohledu ekonoma, zabývajícího se dlouhodobě Indií. 
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Může to být pohled jednostranný, ale pochyby jsou ve vědeckém výzkumu 
vždy hnacím prvkem pokroku zkoumání. Domníváme se zkrátka, že o „Čin-
dii“ je třeba hovořit a psát v kondicionálu, neboť existuje mnoho pochyb-
ností. 

Nejde přirozeně o to, že bychom se stavěli k projektu „Čin die“ á pri-
ori skepticky. Naopak, již přes půl století stará teorie globálního diagonál-
ního přesunu (viz např. Johan Galtung, 2004; Bertrand de Jouvenal, 1963, 
a další) se zdá být z prognostického hlediska stále více potvrzována. Jeví se 
nyní o mnoho realističtější a legitim nější než v dobách svého vzniku na konci 
50. let. Jak Indie, tak Čína procházejí dlouhodobou konjunkturou a vskutku 
se sbližují způsobem, který bychom ještě před takovými třemi dekádami 
poklá dali za stěží možný. Přispívá tomu pád bipolárního světa, proces glo-
balizace, nová kvalita interdependence a další ekonomické a mimoekono-
mické faktory. „Čindie“ již není futurologickou vizí, ale skutečným pro-
cesem, který se začíná realizovat a ovlivňovat jak geopolitické formování 
světa, tak některé významné světové negociace (viz tzv. Katarské kolo WTO 
v Dauhá v r. 2001). 

Nicméně existují vážná rizika, která pro Indii shrnutě spatřujeme ve trojí 
poloze. Tyto tři polohy jsou ekonomické povahy (naše úvaha je ekonomická, 
autor je ekonom), nicméně přidáme ještě polohu čtvrtou, v níž alespoň velmi 
stručně pojednáme o interdisciplinárních aspektech, které ani ekonom ne-
může úplně pominout. 

Rizika a jejich skupiny

1) NEVYZKOUŠENOST A „NEUSAZENOST“ SOUČASNÉ ROZVOJOVÉ 

EKO NOMICKÉ STRATEGIE INDIE, ZALOŽENÉ NA PRIORITĚ ROZVOJE 

TERCIÁRNÍHO SEKTORU

Již deset let indického růstového boomu (7–8 % HDP ročně) je založeno 
na prioritě podpory a rozvoje terciérního, eventuálně i kvartérního sektoru 
(tj. služeb a výzkumu). Země však kráčí ekonomicky neprošlapanou ces-
tou. Rozvoj postavený na službách je raritou a používají ji jen země men-
šího ekonomického rozměru, země ostrovní, turisticky atraktivní a „daňové 
ráje“. Ve veliké rozvojové zemi (obří Indie tvoří většinu subkontinentu) po-
užita nikdy nebyla. 
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Je to markantní rozdíl od Číny, která se vydala cestou exportní orien-
tace, založenou na výrobních odvětvích primárního a sekundár ního sektoru 
(těžba, průmysl, zemědělství), především na zboží výrobního a spotřebního 
charakteru jako motoru ekonomiky. Přemý šliví Indové však zvolili unikátní 
cestu v rozvojovém světě. Do kazuje to i graf divergentního vývoje produk-
tivity v Indii a Číně. V Indii se produktivita, ovlivňovaná především investi-
cemi a mo dernizací, prudce zvyšuje (až o 15 % ročně na přelomu tisíciletí), 
v Číně klesá. Opačný vývoj těchto zemí, i když nikoli tak drama tický, pro-
bíhá i v průmyslové výrobě (viz grafy výborně ilustrující skutečnost). 

Graf 1: Indie a Čína: rozdílný vývoj produktivity 
v průmyslu na přelomu milénia

(100 je pro index průměrná produktivita v indickém národohospodářském komplexu)

Pramen: Trade and Development Report, 2005, s. 31. Graf 1.8. UNCTAD, Ženeva, září 2006.

Sektor služeb představuje velký konglomerát lidských činností, zahrnující 
podle nomenklatury SITC 23 odvětví, od dopravní infra struktury po staveb-
nictví, od rikš po stavbu atomových elektráren. Podrobnější analýzou však 
zjistíme, že největší rozmach zažívají sdělovací služby. Desetitisíce Indů nyní 
zakládají softwarové fi rmy spolupracující s IT giganty globálních rozměrů, 
posílají své děti na studia do USA a zemí EU. A největší novum je, že tito ab-
solventi se většinou vracejí, zatímco dříve to byla výjimka. 
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Graf 2: Indie a Čína: rozdílný vývoj produktivity 
ve službách na přelomu milénia

(100 je pro index průměrná produktivita  v indickém národohospodářském komplexu)

Pramen: Trade and Development Report, 2005, s. 31. Graf 1.8. UNCTAD, Ženeva, září 2006.

I zde zřejmě působí efekt vize domácího ekonomicko-sociálního úspěchu, 
individuálního úspěchu a celkově možnost uplatnění v do mácím rozvojo-
vém prostředí. Jejich nové konexe pak lákají dále nové zahraniční investice. 

Tímto způsobem se mění Indie v moderní společnost. Od poloviny roku 
2007 se však tempa růstu Indie i jejího exportu začala zhoršovat, sice pomalu, 
ale znatelně. Je třeba rovněž vzít v úvahu, že současná globální fi nanční krize, 
která zatím dále pokračuje, srazí bezpochyby ekonomický růst agregátů nej-
méně o 2–3 %, což predikovala valná většina světových ratingových agen-
tur. Terciérní a kvartérní sektor mohou být relativně více postiženy, alespoň 
v některých oborech (developerské fi rmy, stavby, fi nanční a dopravní insti-
tuce atd.). Asijské burzy zatím byly velmi volatilní a rychle klesaly. Rozdíl 
mezi Čínou a Indií může být znatelný, a to ve prospěch Číny vzhledem ke 
stále přetrvávající větší uzavřenosti národo hospodářského komplexu s direk-
tivnějšími prvky v hospodářské poli tice. Krize také zasadila určitou ránu neo-
liberálním teoriím o všemocnosti trhu, ke kterým se Indie začala přiklánět od 
poloviny 90. let a které se zpočátku osvědčovaly, bohužel spíše jen pro velké 
koncerny a zprůměrované agregátní veličiny. 
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Ačkoliv by se mohlo zdát kuriózní, že „neprošlapaná“ cesta Indie se lec-
kde setkává s pochybnostmi, je to při bliž ší analýze zdůvodnitelné. Orientace 
na IT technologie jakož i BPO (business process outsorcing) je sice vysoce 
progresivní, ale některá rizika tu jsou. Nejvíce se hovoří o: 

– příliš rychlém nárůstu offshoringových fi rem a podílu zahraničních 
TNK, 

– příliš vysokém podílu na exportu, 
– příliš rychlém prohlubování regionálních disproporcí.
Argumenty k těmto rizikům (jakož i údaje – viz dle World Investment Re-

port, 2004).1

Některé námitky jsou skutečně obhajitelné. Tempo nárůstu podílu služeb 
zejména v softwarových offshoringových aktivitách je závratné. Od roku 
1991 do roku 2004 se zvýšila hodnota tohoto exportu z méně než 0,5 mld. 
USD na 12 mld. USD a co do podílu na celkovém vývozu země ze 3 % v roce 
1996 na 21 % v roce 2003/2004. Do USA směřuje 68 % tohoto vývozu a do 
Velké Británie 14 %, což je i poněkud nezdravá koncentrace. Indie se tím 
zařa dila na 2. místo na světě hned za Irsko. V roce 2008 tato hodnota měla 
představovat 17 mld. USD. 

Zahraniční pobočky TNK tvoří zde již větší polovinu hodnoty vývozu IT; 
jejich počet rychle roste (např. z 57 poboček ve fi skálním roce 1997/1998 na 
102 v roce 2002/2003). Jsou koncentrovány pouze do několika svazových 
států (Karnataka, Tamil-Nadu, Maha rashtra, Delhi a Andhra Pradesh). I když 
tyto služby v IT vy tvořily asi čtvrt milionu nových pracovních míst, prohlu-
buje se tím zároveň regionální nevyváženost indické ekonomiky a její dispro-
porcionalita. To by vytvořilo při eventuálním odlivu offshoringových fi rem 
(tyto migrují v rozvojových zemích často) pro indickou ekono miku vážný 
problém strategie i praxe hospodářské politiky. Problémy by nastaly i na trhu 
pracovních sil, zejména kvalifi  kovaných. I regionální rovnováha, která v eko-
nomice Indie byla vždy problematická, by byla znovu zatížena. Ztráty by utr-
pěl zahraniční obchod (tamtéž: 2004).

Abychom však nepodávali pouze negativa – existuje i jistý pozitivní 
prvek v rozdílných růstových strategiích Indie a Číny. Tím by se mohla v bu-
doucnosti stát určitá komplementarita obou ekonomik a i shoda zájmů, jak 
se to projevuje např. v jednáních WTO. Čína potřebuje některé indické tech-
nologie a služby, na což je často poukazováno, stejně jako na potřebu Indie 
používat tzv. hongkongskou cestu pro své rostoucí zahraničněobchodní ope-
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race a kterou Indie (prozatím) nemá. Zdali tato komplementarita bude fun-
govat, ukáže čas. Je však jisté, že určitý prostor pro posí lení myšlenky „Čin-
die“ i zde existuje, ovšem favorizující spíše privilegované vrstvy. Většina 
obyvatelstva tento faktor bude pociťovat bezpochyby až s velkým časovým 
odstupem. 

2) DRUHOU POLOHOU RIZIK TĚSNĚ SOUVISEJÍCÍ S PRVNÍ JE ZESÍLENÍ 

SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÉ POLARIZACE, JEŽ TVOŘÍ ZÁSADNÍ 

ODLIŠNOST VÝVOJE INDICKÉ A ČÍNSKÉ EKONOMIKY 

Indická demokracie a celistvost země již od počátku nezávislosti v roce 1947 
se v této obrovské a po všech stránkách vysoce heterogenní zemi udržovaly 
tím, že přetrvávaly prvky gándhistické fi losofi e strany Indického národního 
kongresu (INC), jež obsahovala značné sociální zřetele. Vývoj byl sice čas 
od času přerušován kratšími obdobími pravicových vlád (např. Moradži De-
saie), ale po většinu období šedesáti let vládl INC a dynastie „Gándhíovců“. 
Ten alespoň v zásadních ohledech neopouštěl zásady gándhiovsko-néhruov-
ské koncepce konsenzuálního vývoje indické společnosti včetně zájmů chu-
dých a provedl některé sociálně orientované reformy ve prospěch středních 
a nižších vrstev. Tyto však byly vcelku úspěšně v systému „smíšené ekono-
miky“ (mixed economy) harmonizo vány i se zájmy podnikatelských kruhů. 

Obrat nastal až v 90. 1etech s příklonem k ekonomické libera lizaci. Při-
nesl růstovou konjunkturu, ale také prohloubil so ciální polarizaci. Indie se 
stále více začíná měnit v zemi dvou tváří a dvou budoucností, temnou pro 
valnou většinu obyvatel a růžovou pro outsourcingové giganty jako INFO-
SYS, Tata Services apod. V zemi je dnes přes 60 dolarových miliardářů, ale 
i sta miliony chudých. 

Postižen je hlavně venkov, tradiční zemědělství, které však poskytuje ob-
živu téměř 800 milionům lidí žijícím často v extrémní chudobě (ekvivalent 
do 2 USD denně). Stále tíživější situace je však i mezi městskou chudinou, 
kterou ničí téměř 13% infl ace, dvoj- až trojnásobná oproti 90. letům (4–5 %). 
Absolutní chudoba roste (z 260 na 300 milionů) za sedm posledních let. V In-
dii může znamenat růst nestability, zločinnosti, nemocí a korupce. Současná 
indická vláda se tudíž nevyhne, evidentně zdráhavě, pomoci zemědělskému 
sektoru, občinovému rozvoji a opatřením, omezujícím luxusní spotřebu nově 
zbohatlých vrstev, opět na úkor společenské soudržnosti. 
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Situace stamilionů chudých Indů je vskutku otřesná. Indie je např. (po Eti-
opii) druhá rozvojová země na světě co do počtu podvyživených dětí mlad-
ších pěti let (48,5 %) (Česko proti chudobě, 2009). Naopak se mezi lety 
1990–2003 zlepšil stav v Číně, kde došlo ke snížení podvýživy téměř o po-
lovinu a kde příčinou je optimalizace distribuce potravin a přístupu k pitné 
vodě jakožto i modernizace zdravotního vybavení. V Indii bohužel nebylo 
v žádném z těchto aspektů pro neprivilegované vrstvy dosaženo výrazného 
pokroku. 

Abychom však byli vyvážení v analýze: existuje jedna skupina názorů, 
poukazujících na nesporné úspěchy – růst indických fi rem a jejich expanze 
do zahraničí včetně bývalé metropole Velké Británie (koupě britské stanice 
Virgin Radio, v ČR např. Vítkovických železáren atd.). Jiná skupina eko-
nomů však tvrdí pravý opak, můžeme citovat indického ekonoma a publi-
cistu Adigu (Adiga, 2008): „...tento boom byl pouhou iluzí, většina Indů 
byla z (hospodářského) růstu vyloučena, míry chudoby stagnovaly a stagnují 
a Indie je stále Súdánem s malou cukrovou povrchovou polevou na vrchol-
 ku. Kdo tedy má pravdu? Jak ukazuje současný infl ační záchvat, pravdu mají 
strany obě.“

A skutečně, dopátrat se pravdy je obtížné, a to i na poli zmiňované sociální 
a ekonomické polarizace. Ofi ciální indické statistiky jsou sice optimistické 
(jako většina národních statistik bývá) a údaje mezinárodních organizací, 
které je přejímají, vypadá nadějně: mezi lety 1993–2000 pokles extremní 
chudoby ve městech z 32,4 % na 25,7 %, na venkově z 37,3 % na 25,7 % 
s výhledem pro rok 2007 v absolutním vyjádření životního minima z 356,3 
Rs. na 558,6 Rs (ekvivalent asi 0,8 USD v prvním, 1,3 USD v druhém pří-
padě). I tak jsou to v nominálním kurzovém přepočtu velmi malé částky a po 
přepočtu velmi zhruba pro oněch 260–320 milionů lidí (World Economic 
Indicators 2008).2 Nelze to však přesně spočítat vzhledem k nepřesnostem 
údajů o počtu indického obyvatelstva, jeho přírůstcích a rozložení do měst-
ských a venkovských oblastí.

Na podzim 2008 přešla Světová banka na novou metodiku přepočtu na pa-
ritu kupní síly (purchasing power parity – PPP) a na indexy, srovnávající ná-
kupní koš jednoho tisíce položek (propočtený pro 146 zemí), ukazující ko-
lik lidé musí zaplatit, aby si v různých zemích mohli zakoupit totéž. Index 
slouží jak pro srovnání příjmů, tak pro stanovení rozměrů extrémní chudoby. 
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Z tohoto metodického kroku Světové banky vyplynulo, že svět má chudých 
s největší pravděpodobností mnohem více oproti dosavadním předpokladům.

Ukázalo se, že ceny byly nejvíce podhodnoceny v Asii a kupní síla se tedy 
snížila vůči příjmům u asijských ekonomik, z toho v Indii a Číně o 40 %, dí-
lem v Indonésii, na Filipínách atd. Mnohem více lidí tudíž nedosáhne na spo-
třební koš stanovený dle původní metodiky (blíže viz Tožička, 2008).

Zároveň byly publikovány nové poměry (ratios) příjmů nejbohatších (ri-
chest) a nejchudších (poorest) lidí u vzorků 10 % a ještě s Giniho koefi ci-
enty3, vyjadřujícími důchodovou nerovnost na škále 0–100: absolutní rov-
nost versus absolutní nerovnost. Pro Indii (pro rok 2004) byly publikovány 
tyto údaje: u vzorku 10 % poměr 8,6, u vzorku 20 % 5,6 , Giniho koefi cient 
36,8. Výsledek Indie je mezi rozvojovými ekonomikami lehce podprůměrný 
a vzhledem k růstu Giniho koefi cientu se dále zhoršuje.4

Připočítáme-li k této charakteristice vysokou (téměř dvojnásobnou) pří-
jmovou nerovnost v jednotlivých svazových indických státech a dále skuteč-
nost, že v Indii ročně přibývá téměř 20 milionů obyvatel (a to spíše v chud-
ších a nejchudších příjmových skupinách i regionech), dospějeme k závěru, 
že teze o sociální polarizaci je legitimní a zhruba patrně skutečně odpovídá 
nejčastěji uváděnému počtu 300 milionů lidí extrémně chudých.5 Přes cito-
vané sociální polarizace stagnuje, ale spíše v tendenci mírného prohlubo-
vání. Ani výhled není příznivý a lze souhlasit s komentářem analytika Svě-
tové banky Branka Milanoviče (Milanovic, 2008), že Indie „bude jevit větší 
příklon k chudobě /higher incidence to poverty/ a ukázalo se, že dopad nové 
metodiky znamená větší propad než za Velké krize 30. let“. 

Velkou devizou Indie je demokratické zřízení. To zatím přetrvává, ale 
množí se varovné hlasy. To, co se v jiných roz vojových zemích bude muset 
teprve pracně budovat a co již v Indii zapustilo kořeny, by nemělo být dá-
váno na pospas sociální mu neklidu. Ten by měl fatální následky nejen pro 
vnitřní vý voj, ale i pro nevyhlášenou, ale latentně trvající konfrontaci s Pá-
kistánem. Je to deviza, která na mezinárodních ekonomických fórech všeho 
druhu způsobuje, že slovu Indie se naslouchá stejně pozorně jako slovu Číny. 
Proto sociální polarizaci v Indii pokládáme za druhou velikou oblast ohrožu-
jící realizaci „Čindie“. 
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3) TŘETÍ SYNTETICKOU POLOHOU RIZIK MYŠLENKY „ČINDIE“ JE 

PODLE NÁZORU AUTORA SLABOST A LABILITA FINANCÍ A FINANČNÍ 

SOUSTAVY VŮBEC

Zatímco Čína disponuje relativně pevným (byt podhodnoceným) jüanem, in-
dická rupie je dubiozní měnou. Mezinárodní měnový fond a Světová banka 
mnohokrát upozornily, že indické banky jsou notoricky špatně a hazardně 
vedené a podfi nancované, snad s některými výjimkami (Global Develop-
ment Finance, 1999). Státní dohled je byrokratický, nepružný a slabý, bují 
zde velká ko rupce. 

Kořeny tohoto stavu bychom mohli hledat v prastaré indické tradici, že li-
chvářský kapitál (usurious capital) vždy tvořil významný segment indické 
ekonomiky, zejména na venkově. Přes veškeré snahy néhruovsko-gándhis-
tických vlád o oslabení jeho vlivu nedošlo k velké nápravě a jeho idea – čás-
tečně i rozměry – zůstaly nepříliš dotčené. Ohromné masy bezzemků, pach-
týřů a příležitostných pracovníků (stamiliony lidí) jsou beznadějně zadluženy 
u lichvářů, slabých družstev a bank malých rozměrů. Co horšího, upadají 
do dalších dluhů, k čemuž přispívají bohu žel silně i nechvalně proslulé tra-
diční indické instituce a zvyky (jako svatby a oslavy co nejhonosnější), často 
zadlužu jící rodiny na celá desetiletí a činící z nich téměř otroky lichvářů. 

Chaotičnost a labilita fi nancí obyvatelstva a domácností jako by se pro-
mítala do obdobného stavu fi nancí státních. Indie sice nepatří do skupiny 
HIPDC, ale je ve skupině „moderate indebted poor countries“ již poblíže dna 
a dále se propadá. Těžko plní své závazky z obsluhy dluhů (debt-servicing). 

Toho všeho je si vědom mezinárodní kapitál investičního charakteru. 
Přímé zahraniční investice (FDI) přes veškerý růstový boom proudí do In-
die v sice zvyšujících se objemech, ale jde o nesrovnatelně nižší částky, než 
plynou do Číny. Jde řádově o více než patnáctinásobný rozdíl. Do Indie dnes 
míří 4–5 mld. USD ročně, ale do Číny 75–80 mld. USD. Pro myšlenku „Čin-
die“ to lze pokládat za příliš veliký rozdíl. Příliv FDI do Indie je dokonce 
stále nižší než do zbytku regionu jižní Asie (podrobněji viz World Investment 
Report, 2004). FDI nejsou zdaleka všelékem, ale pro zaměstnanost a další 
eko nomické aspekty jsou významné.

Indie bude mít velké potíže s narůstajícími cenami ener gií a potravin, ne-
boť obojího má nedostatek. Takzvaná „rýžová krize“ v letech 2007–2008 
vedla ostatně ke vzájemnému obviňování z „potravinového sobectví“, 
v nichž ale Indie tahala tzv. za kratší konec. Lze vůbec říci, že obchodní a pla-
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tební bilance Indie, které zažívaly dobré časy ve druhé polovině 90. let a na 
počátku nového milénia, nyní stagnují, a to přes zlepšující se reálně směnné 
relace (Foltýn, 2007). 

Shrňme si tedy ekonomické bariéry a rizika „Čindie“. Přes konjunkturu In-
die ukazuje jakousi „janusovskou tvář“. Dobré makroekonomické výsledky 
se střetávají s problémy mikro ekonomickými a s ohromnými potížemi v ob-
lasti sociálně-ekono mické a fi nanční. Rychle rostoucí počet obyvatelstva vět-
šinově strádá a narůstá zde napětí. Tím se však dostáváme k některým mimo-
ekonomickým a inter disciplinárním aspektům. 

4) ČTVRTOU OBLASTÍ RIZIK JSOU SPECIFIKA INTERDISCIPLINÁRNÍ 

POVAHY (AVŠAK S EKONOMICKÝMI KONSEKVENCEMI), Z NICHŽ 

I EKONOM SI MUSÍ POVŠIMNOUT ALESPOŇ NĚKTERÝCH: 

– odlišná mentalita a identita i kultura obyvatel Indie od Číny, 
– odvěká rivalita obou zemí, 
– bezpečnostní aspekty a zahraničněpolitické souvislosti. 

a) Kulturní odlišnosti obyvatel Indie od Číny 
Indové mají některá specifi ka oproti Číňanům, která v je jich mentalitě bude 
velmi obtížné překlenout. Především jde o národ (či spíše o konglomerát ná-
rodů a etnických skupin) vysoce spirituální povahy a tíhnoucí k nenásilným 
formám v jakémsi „pomalejším“ životním rytmu. Indický národní kongres 
(a Néhrů osobně) to poznal, využíval a snažil se o otevřenou politiku s při-
puštěním opozičních názorů a až na některé excesy ze 70. a 80. let nepou-
žíval metody polické represe. I podnikatelské kruhy nebyly, až na nezbytné 
kroky, příliš omezovány a tyto nezavrho valy hospodářskou politiku en bloc, 
dokonce včetně pokusů o plánování, protože byly tak informovány o úmys-
lech a hospodář ských prioritách, a pokud nenabývaly dirigistických forem, 
sehrá valy i pozitivní roli. 

Ani krizový stav z let přelomu 70. a 80. let a potom i na počátku 90. let ne-
vedl proto k celonárodním otřesům a násilným řešením. Vědecko-technický 
pokrok, zpočátku hlavně televize, potom přinesl lidem mnohem více infor-
mací o světě a jeho změnách. Změnil sice názory lidí, ale spíše již v pozitiv-
ním smyslu. Fatalismus a tradicionalismus začal ustupovat moderním snahám 
o ekonomický úspěch individua. Stručně řečeno, lidé chtějí dnes v Indii zbo-
hatnout, nehledají v chudobě náboženské pozitivní prvky v té míře jako dříve. 
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Nechtějí však stále zbohatnout za každou cenu, protože zde působí stále ještě 
silný eticko-duchovní a spirituální reziduální náboj hinduismu a buddhismu, 
obsažený v podstatě gándhíovské fi losofi e „skrovného živobytí, tím hlub-
šího však myšlení“. Přesto je velký rozdíl mezi aspiracemi lidí, dejme tomu 
ještě před čtyřiceti lety a dneškem; lidé již vědí, co chtějí, a oceňují změny, 
k nimž modernizací a liberálním kurzem dochází. Obyvatelé, zejména mladí 
Indové, se začínají mě nit až nyní. 

U Číňanů to bylo a je jinak. Ti byli a jsou průbojnější a asertivnější ode-
dávna, možná i podnikavější a pracovitější a více vytrvalí. Prošli nelehkou 
historií a ve 20. století martyriem maoismu. Jejich spiritualita je jiného druhu 
(kromě Tibetu). Mají snahu vyniknout i za cenu velkých obětí. O tom všem 
však ví více každý sinolog než indolog. Musíme to však zmínit proto, že 
sta leté mentální bariéry jsou určitým rizikem pro vizi „Čindie“, neboť aby 
mohlo docházet ke spolupráci jakéhosi vyššího dosahu, jisté sblížení i na 
tomto poli je nezbytné. 

b) Indie byla a je odvěkým rivalem Číny 
Mezi oběma státy proběhly pohraniční spory a místní ozbrojené konfl ikty, 
zejména v polovině 60. let. Nešlo však jen o rivalitu otevřenou, ale i skry-
tou a latentní, a to o hegemonii v rozvojovém (dříve tzv. třetím) světě. Když 
maoisté prosazovali svůj model jako univer zálně použitelný pro rozvojové 
země, dělali totéž Indové se svou koncepcí „smíšené ekonomiky“, „demo-
kratického socialismu“ a „demokratic kého plánování“. 

Rivalita se zřetelně projevovala při založení Hnutí nezú častněných 
a v ekonomické oblasti po vytvoření „Skupiny 77“. Přetrvala léta, ba deseti-
letí a Tito, Čou En-laj a Néhrú se zpočátku museli velmi namáhat, aby ji pře-
konali (viz např. konferenci v Bandungu). 

Nyní, kdy početně Indie přečíslila Čínu, se rivalita do stává ještě do nové 
polohy. Na druhé straně však obě země mají tolik společných zájmů, že ne-
zbývá než rivalitu překonávat. To ukázala konference WTO v Ženevě v roce 
2008, kdy Čína a Indie v čele tzv. Skupiny G20 úspěšně blokovaly změny 
celních tarifů a zachování dotací na potraviny exportované z EU a USA, což 
není dobré z hlediska mezinárodního obchodu, ale v Indii i Číně by to vedlo 
k další devastaci zemědělství. Indie podpořila i jiné návrhy Číny, nováčka ve 
WTO, a zabra ňovala apreciaci jüanu, což pomáhá čínskému exportu.6 
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c) Bezpečnostní aspekty a zahraničněpolitické souvislosti
Je iluzorní očekávat, že idea „Čindie“ bude ve světě přijímána s potleskem. 
Naopak, naprostá většina ekonomicky vyspělých zemí a klientských režimů 
v rozvojových zemích udělá vše, aby rivalitu Indie a Číny posílila. Tako-
vých příležitostí bude řada, např. ohledně vztahů k USA, Pákistánu, usku-
pení ASEAN atd. 

Indie nelibě nese a dále ponese čínské aspirace v kosmic kém programu 
a ve vývoji raket všeho druhu, což ji ekonomicky bude nutit udržovat vy-
soké náklady na armádu a na svůj nukleární arzenál, který ale je stejně nutný 
kvůli obdobnému arzenálu v Pákistánu. Nelibě ponese čínské aktivity v Ti-
betu a vládu s úča stí maoistů v Nepálu. Bude bránit sbližování Pákistánu 
s kýmkoli včetně Číny. 

Situace však již téměř jistě nebude eskalovat do averzí, rivalit a střetů ob-
dobných těm, jichž jsme byli svědky v 60. le tech (podrobněji viz Vavrouš-
ková, 2003: 8l9–854). I zde tedy idea „Čindie“ může přinášet i pozitiva, leč 
i rizika. Na posilování svého vlivu v rozvojových zemích nemá Indie dosta-
tečný ekonomický potenciál, rizikem je pouze diplo matická oblast. 

Lze se však domnívat, že destabilizaci celého regionu jižní a jihovýchodní 
Asie by ani dnes, ani v dohledné budou cnosti „Čindie“ nezpůsobila. Autor 
se nevyjadřuje k politickým aspektům, ale ekonomicky je to málo pravděpo-
dobné. Celý region je ekonomicky stabilizován vlivem nově industrializo-
vaných zemí a Japonska. Právě tato poslední země svým ohromným poten-
ciálem v hospodářské oblasti bude vždy dostatečně silná, aby vlivy „Čindie“ 
zablokovala, zvláště též po napojení k zemím ASEAN a zejména k Jižní Ko-
reji. 

Ekonomická destabilizace oblasti není v současné i do hledné budoucnosti 
ani v zájmu Ruska. Jeho ekonomika potře buje klidné prostředí pro indické 
i čínské dovozy a pro vývoz svých energetických surovin. Je vždy lépe ne-
gociovat s více kontrahenty s rozdílnými zájmy, což současná situace rela-
tivně oddělených trhů Indie a Číny splňuje. Indie je přece jen ale stabilněj-
ším a již „zavedeným“ ruským obchodním partnerem. 

Rusko je také silně zainteresováno na vstupu do WTO. Jeho vstup a pů-
sobení při zesilování ekonomických vazeb Indie a Číny by byl komplikova-
nější, neboť by čelilo silnějšímu proti tlaku tvořící se „Čindie“. Komplikova-
nější situace by ale možná nastala i pro americké TNC a řadu rozvojových 
ekonomik. Destabilizace již také vůbec není v zájmu Evropské unie, která má 
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sama dost svých starostí se skupinou rozvojových zemí, při druženou k ní po-
dle Dohody o partnerství a ekonomické spolupráci z Cottonou (země ACP), 
a destabilizaci Asie si přát nemůže, a to ani politickou, ani ekonomickou. 

Existuje tedy řada skutečností, které by sice myšlence „Čindie“ nebyly na-
kloněny, ale ekonomickou destabilizaci Asie by nezpůsobily ani v podmín-
kách tzv. nového regionalismu.7 Jestliže však brzy nedojde k uzavření Ka-
tarského kola WTO, bude to pro „Čindii“ znamenat šanci, protože se zvýší 
význam dvoustranných i subregionálních dohod a zesilování šancí pro spo-
lupráci hlavně Indie a jejích sousedů včetně Číny. 

Dimenze obchodu Jih–Jih by dostala nový impulz. Indie by to zřejmě ví-
tala, protože by mohla více participovat na triangulárních obchodech, které 
rostou hlavně ve službách, na jejichž rozvoji má Indie eminentní zájem vzhle-
dem k již výše uvedeným prioritám své rozvojové strategie. 

Ekonomicky by to však k destabilizaci asijského prostoru znamenalo jen 
málo. Ekonomickou bezpečnost regionu myšlenka „Čindie“ tedy přímo ne-
ohrožuje, protože region je stabili zován Japonskem a v celkové hře globální 
ekonomiky není v absolutních objemech produktů jednotlivých zemí na oby-
vatele natolik silný, aby se mohl bez Japonska etablovat jako samo statné 
centrum „globální triády“. Taková situace by snad při cházela až v časovém 
horizontu delším (20–25 let). Přesto však potencionální riziko též latentně ob-
sahuje, zejména uvá žíme-li mocenskopolitické zřetele. Ty však jsou již mimo 
okruh specializace autora.

Závěr

Pokusili jsme se o alespoň stručnou úvahu o ideovém zázemí „Čindie“ ze-
jména z hlediska ekonomického vývoje v Indii. Autor má představu, že přes 
četná rizika může tento sbližovací jev progredovat do forem, které se mohou 
stát jedním z velice významných geopolitických fenoménů 2l. století s odpo-
vídajícími ekonomickými dopady. O fi kci zde rozhodně nejde. Autor se však 
přimlouvá za důsledné používání podmíněných a kondicionálních forem for-
mulací v hodnocení perspektiv, neboť rizik, mantinelů a současných i budou-
cích retardačních faktorů bude mnoho, a to včetně ekonomických jako jed-
něch z nejvýznamnějších. 
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Alespoň z hlediska vývoje ekonomiky Indie to autor bohužel pokládá za 
téměř jisté. Ve dnech, kdy byla psána tato stať, byly jak světové, tak indické 
informační zdroje přeplněny např. úvahami o dopadu globální fi nanční krize 
právě na Indii (viz např. Thottam, 2008). Stav byl obdobný jako všude ve 
světě, snad o to horší, že od roku 2005 stouplo zadlužování domácností dvoj-
násobně (106 mld. USD) a mladá generace Indů nižší střední třídy, která 
právě začala okoušet plody konjunktury, byla fi nančně a rozpočtově psy-
chicky nezkušená a nepřipravená, právě začínající přecházet na systém kre-
ditních karet. Ještě více než v jiných zemích nevěřila, že by „něco mohlo jít 
špatně a že právě započtený oslavný večírek mohl náhle skončit“ (tamtéž). 
Rapidně stoupají hypoteční platby a úrokové míry z úvěrů jak bankovních, 
tak přirozeně ještě více lichvářských. Snad jedinou výhodou Indie je zatím 
to, že Indové až dosud nebyli zvyklí na bezhotovostní platební styk, nýbrž 
na hotovostní platby. 

Protože zprávy přicházející v roce 2008 z Číny byly rovněž pesimistické, 
nedalo se předpokládat nic jiného, než že začínající krize bude první novodo-
bou zkouškou ideje sbližování. V takovýchto situacích každá země hájí své 
nejvlastnější zájmy. Indie je však chudší než Čína,8 její úhrnný HDP i HDP 
per capita je asi 1,8krát menší než čínský (473 USD versus 870 USD; World 
Investment Report, 2004). Byla přizvána na světový summit, svolaný do USA 
na 15. 11. 2008 za účelem zbrzdění globální fi nanční a hospodářské krize. 
Proto také se autor domnívá, že alespoň částečný úspěch „Čindie“ by svě-
tové ekonomice a zřejmě i politice na škodu nebyl. Právě naopak, protože za-
chování (rozumného) polycentrismu se jeví jako lepší varianta než současná 
(nerozumná) forma globalizace. Některé vlivné síly ve světě však tomu přát 
možná nebudou (viz výše). „Čindii“ tedy světlé perspektivy v dané chvíli roz-
hodně nečekaly, což ještě více podtrhuje nutnost střízlivého posuzování per-
spektiv a kondicionality – to je obsahem a smyslem této stati. Možnost neče-
kaných zvratů samozřejmě vyloučena být úplně nemůže.

Poznámky
1 World Investment Report, The Shift Towards Services. UNCTAD: New York and Geneva, 2004, 

s. 51, 169–171.
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2 World Economic Indicators 2008. Washington, D.C.: World Bank., 2008, s. 3–13.
3 Giniho koefi cient (Gini coeffi cient) je mezinárodní mírou pro relativní vystižení nerovnosti v roz-

dělování důchodu v dané zemi či regionu. Kvantitativně měří nerovnost tak, že hypoteticky ab-
solutní rovnost by byla rovna nule, absolutní nerovnost jedné – spíše se ale používá škála 0–100. 
Tato statistická míra je odvozena z Lorenzovy křivky a její vzorec je poměrně složitý. Viz např. 
v encyklopedické publikaci Pearce, D. W. a kol. (1995): MacMillanův slovník moderní ekonomie. 
Praha: Victoria Publishing, s. 112, vysvětlení Lorenzovy křivky tamtéž, s. l94. Obecně platí, že 
ve vyspělých ekonomikách bývá nerovnost nižší než v rozvíjejících se ekonomikách, není to však 
úplně pravidlem. 

4 List of countries by income equality. Wikipedia. On-line: en.wikipedia.org/wiki/List_of_coun
tries_by_income_equality.

5 Existuje bohužel pozitivní korelace mezi růstem chudoby a porodností v tom smyslu, že míra pří-
růstku obyvatel je obvykle větší v nejchudších zemích. Například v padesáti nejchudších zemích 
včetně Indie podle současného trendu by mohla vzrůst z 800 mil. lidí v roce 2005 na l,7 mld. lidí 
v roce 2050, nepodaří-li se plně dodržet příslušný cíl Miléniové deklarace OSN (podrobněji State 
of World Population. New York: UNFPA, 2005). Boj proti chudobě je a bude v Indii komplikován 
ještě i tímto faktorem, protože nejrozšířenější indická náboženství pokládají rozmnožování rodiny 
za záslužný čin. Dále bude komplikován i nízkým indexem kvality života (PQLII), protože v In-
dii je vysoká negramotnost, vysoká kojenecká úmrtnost a nízká průměrná délka života. Ve všech 
těchto ukazatelích PQLI má Čína daleko lepší pozici (viz tamtéž, jakož i statistiky UNESCO).

6 Skupina G20 byla vytvořena jako reakce části rozvojových zemí na summit WTO v Dauhá (Ka-
tar) právě z iniciativy Indie a Číny v roce 2003. Zpočátku měla 2l členů, ve starších materiálech se 
proto můžeme setkat i s označením G2l. Kromě ní existuje ovšem podle přehledu Stálé mise ČR 
při úřadovně OSN v Ženevě ještě l6 dalších „ad hoc“ skupin. On-line: www.mzv.cz/wwo/default.
asp?id=49889§ido=7180§idj==18§=115§Parent/. Přehled je z ledna 2008, některé nátlakové ne-
gociační skupiny již zanikly, G20 však trvá a na summitu v létě 2009 vlastně způsobila neúspěch 
celého jednání, v čemž se Indie a Čína silně angažovaly a vzájemně podporovaly.

7 Nebezpečí určité destabilizace je pro Indii t. č. spíše vnitřní (ovšem s mezinárodními dosahy), ne-
boť země se dělí na 28 svazových států a sedm svazových teritorií, z nichž řada má rozdílné le-
gislativní odchylky a organizačně-správní výjimky. Hovoří se zde l7 ofi ciálně uznanými úředními 
jazyky a samozřejmě sjednocující angličtinou, má sedm větších náboženství a bezpočet nábožen-
ských sekt. Některé svazové státy a teritoria projevují – a to dlouhodobě – secesionistické ten-
dence (v současnosti zejména Ássám, Nágáland a dříve samostatný Sikkim) včetně násilných fo-
rem odporu. Stále nevyřešena zůstává otázka Kašmíru a Džammú. Blíže viz Vavroušková (2003): 
Základní statistické údaje, s. 89l–894.

8 Vyšší ekonomická úroveň by skutečně mohla být faktorem, který sehrává určitou roli v dnešním 
křiklavém nepoměru přílivu PZI do Indie a Číny, ale zdaleka jím nezodpovíme často kladenou 
otázku, proč investoři tolik podporují druhou z nich. Sám autor si tuto otázku často kladl a obdržel 
ji i od recenzentky této stati. Mezinárodní investorské podpůrné příručky uvádějí sice vyšší sdru-
žené investiční riziko (composite risk index) pro Indii (0,563) než pro Čínu (0,697) na škále 0,0 až 
l,0, nejsou však natolik vzdálené, aby problém řešily, neboť mnohé z cca deseti složek sdruženého 
indexu jsou téměř totožné. Na explicitní dotazy autora v rámci jeho působení na MPO ČR v agen-
turách CzechTrade a Czechinvest či neformální dotazy v rámci jednání s různými delegacemi a or-
ganizacemi např. v Harvard Club of Prague a pod. padala obvykle vágní odpověď, že Čína je per-
spektivnější zemí „pro business“. Konkretnější dotazy také většinou nikam nevedly, uváděly se 
ekonomické i mimoekonomické faktory jako byrokracie, korupce, životní styl a tempo, geogra-
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fi cko-geopolitické důvody, dopravní infrastruktura atd. Domníváme se proto, že ekonom nemůže 
na tuto otázku uspokojivě odpovědět, je to problém pro interdisciplinární výzkum. Faktem zůstává, 
že Čína, přes ideologické argumenty, je dnes považována za méně rizikovou zemi a zvláště v sou-
vislosti s fi nanční a hospodářskou krizí je globálně pokládána za výhodnější teritorium. Možná, 
že je to i otázka psychologická – Čína je zkrátka více „trendy“. Údaje é composite risk ratio viz 
World Investment Report 2004, op. cit., s. 285–286.
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Ekonomické výzvy pro Čínu a Indii 
z dlouhodobé perspektivy

Alice Rezková

Ekonomiky Číny a Indie se rozvíjejí velmi dynamicky. Jejich růst má i své 
stinné stránky ve stále rostoucím počtu obyvatel, neřešených sociálních pro-
blémech a zhoršujícím se životním prostředí. Má ekonomický vzestup „Čin-
die“ dlouhodobou perspektivu? Mnozí akademici a zástupci nadnárodních 
společností1 předpovídají v souvislosti s ekonomickým vzestupem Číny a In-
die změnu světového pořádku a jejich nástup jako ekonomických mocností 
srovnatelných se Spojenými státy nebo Evropskou unií. Budoucnost obou 
zemí také popisuje Pete Engardio v knize Chindia: How China and India 
Are Revolutionizing Global Business (Engardio, 2006). Právě on poprvé po-
užil termín „Chindia“ a načrtl první scénáře možných synergií vznikajících 
při spolupráci obou zemí. Předpokládá, že současný ekonomický boom bude 
pokračovat i v následujících letech. Opačné názory spekulují o schopnostech 
obou zemí vyrovnat se s problémy, jež tento dynamický růst provázejí. V mé-
diích se objevují články o dalším osudu dvou velkých ekonomických hráčů 
v souvislosti s fi nanční krizí. Přinese celosvětové snížení poptávky ve světě 
zpomalení jejich ekonomik? Bude jejich ekonomický růst záviset pouze na 
produkci výrobků s nízkou přidanou hodnotou, nebo může asijský „drak“ 
a „slon“ začít konkurovat i inovativním přístupem a rozvojem moderních 
technologií? Povede se Číně dostát velmi ambiciózní strategii růstu, kterou 
si předsevzala již před konáním olympijských her i po jejich skončení? Pře-
koná Indie svůj status věčně nastupující světové ekonomiky?

Analýza dlouhodobého růstu ekonomik Číny a Indie

Pro růst ekonomiky, její atraktivnost pro příliv zahraničních investic a roz-
voj domácích podnikatelských aktivit je důležitá přítomnost určitých potřeb-
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ných „ingrediencí“. Pro účely této studie byla použita modifi kovaná metoda 
analýzy PEST. Umožňuje komplexnější pohled na problematiku a identifi -
kaci potenciálních příležitostí a hrozeb, které budou hrát zásadní význam 
v budoucnosti Číny a Indie. Metoda nabízí rámec pěti makroekonomických 
faktorů. V praxi se používají pro analýzu trhů při vstupu ekonomických sub-
jektů na nový trh. V tomto případě byla použita, protože může inovativním 
způsobem znázornit možné cesty vývoje Číny a Indie. Nedostatkem této me-
tody je omezená možnost komparace vývoje obou zemí. Obě jsou velmi roz-
dílné entity, jež v mnoha případech lze obtížně srovnávat, protože vycházejí 
z jiných historických, socio-kulturních a geografi ckých podmínek. Přestože 
některé charakteristiky jsou shodné, např. populační problém, jejich pod-
stata a případná řešení jsou zcela odlišná. PEST analýza je také velmi de-
tailní a rozsah této studie umožňuje obsáhnout pouze nejdůležitější aspekty 
v jednotlivých kritériích.

Modifi kovaná analýza PEST (STEEP)2 pracuje s pěti faktory:
– sociální / demografi cké,
– technologické,
– ekonomické,
– enviromentální,
– politické.
Každý z uvedených faktorů zohledňuje jiný pohled na stav ekonomiky 

a určuje různorodé vlivy na další vývoj. Sociální a demografi cké faktory se 
soustředí zejména na populační růst a věkový profi l populace. Dále se zabý-
vají mobilitou v rámci země, ochotou obyvatel stěhovat se za zaměstnáním 
a jejich přístupem k práci. Vzrůstající globální konkurence bude v příštích 
letech představovat zvyšující se tlak na efektivitu v Číně a Indii. Obě eko-
nomiky tak nebudou moci do budoucna spoléhat pouze na velikost svého 
trhu a levnou pracovní sílu. Ekonomické faktory analyzují hospodářský růst 
a podnikatelské prostředí. Dále se zabývají přílivem zahraničních investic 
a kupní silou obyvatelstva. Enviromentální faktory upozorňují na skuteč-
nost, že ekonomický růst v těchto zemích může být dlouhodobý pouze, po-
kud se uskuteční náprava v oblasti ochrany životního prostředí. V opačném 
případě by mohl dlouhodobý ekonomický růst v obou zemích dopadnout ka-
tastrofou. A to nejen přírodní, ale i ekonomickou a politickou. Rozvoj pravi-
del pro efektivní fungování trhu představuje ty nejzákladnější podmínky pro 
udržitelný rozvoj Číny a Indie. Obě země se nejen díky své velikosti a po-
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vaze státních systémů potýkají s problematickým prosazením vlády zákona. 
Politické faktory se zabývají zejména stabilitou vlády, svobodou tisku, vlá-
dou zákona, korupcí a byrokracií. Obě země kladou důraz na rozvoj nových 
technologií, což ukazují technologické faktory na grafech o investicích do 
výzkumu a vývoje a vlivu internetu. Rozhodující je také možnost transferu 
nových technologií ze zahraničí a jejich vliv na další ekonomický rozvoj.

Sociální a demografi cké faktory

Jedním z významných sociálních fenoménů je růst populace, který má od-
lišné charakteristiky v Číně a Indii a který v budoucnu do velké míry určí 
i další vývoj obou zemí. V Číně vyvstává otázka, zda země nezestárne dříve, 
než zbohatne. Předpokládá se, že do roku 2015 poklesne podíl aktivního oby-
vatelstva. Do roku 2040 bude téměř třetina obyvatelstva starší 60 let (Smith, 
2007). Čína by se tedy bez dalšího ekonomického rozvoje mohla stát chudou 
zemí s demografi ckým profi lem rozvinuté ekonomiky. Vyšší procento star-
ších lidí žije na venkově než ve městech. Péče potomků o rodiče je v Číně 
uzákoněna. S tím se také pojí problém 4–2–1, tedy že mladí Číňané musí 
zvládnout postarat se o své prarodiče a rodiče, protože stát zajišťuje pouze 
omezenou péči. Přestože čínská vláda již uvolnila populační politiku a nová 
generace mladých Číňanů jedináčků dnes může mít dvě děti, zůstávají rodiče 
u jednoho dítěte na základě ekonomické volby.

Indie se potýká s odlišným problémem. Nyní jsou dvě třetiny Indů mlad-
ších 36 let. Indie tedy disponuje velmi mladou populací, kterou je nutné za-
městnat. Zde se skrývá potenciálně největší nebezpečí. Většina pracovně ak-
tivních obyvatel pracuje na černo mimo dosah zákonů týkajících se práce 
nebo zdanění. Přibližně 40 miliónů lidí má zaměstnání ofi ciálně (tamtéž). 
Také indický průmyslový sektor není dostatečně velký a úspěšný, aby mohl 
nabídnout práci všem migrujícím dělníkům z chudých oblastí. Vzniká mnoho 
nových pracovních míst zejména v sektoru služeb, jež si však žádají kvalifi -
kovanou pracovní sílu. V tomto případě pak nezbývá mnoho příležitostí pro 
velkou část chudého a nevzdělaného obyvatelstva.

V obou zemích migruje obyvatelstvo z vesnic do měst. Studie společ-
nosti McKinsey3 předpokládá, že do roku 2030 bude žít v čínských městech 
okolo 1 miliardy lidí. Tento trend vyvolá tlak na zkvalitnění sociálních slu-
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žeb a infrastruktury. Chybí dostatečné množství vody, energie a prostor pro 
výstavbu. Radnice ve velkých a středně velkých městech se ocitají pod zvy-
šujícím se fi nančním tlakem. Rychlost urbanizace může být částečně zpoma-
lena současnou ekonomickou krizí. Pokles poptávky omezil nebo ukončil vý-
robu v mnoha továrnách. Propuštění zaměstnanci se vraceli zpět na venkov, 
a to může být další problém pro stabilitu v chudších regionech.

Migrace v Indii je stále ještě ve velké míře motivována chudobou. Chudí 
negramotní rolníci se přesouvají za prací do velkých měst, kde se stále více 
rozšiřují slumy a obydlí přímo na chodnících. V mnoha směrech tak tito 
lidé vyměňují venkovskou chudobu za městskou chudobu, protože indická 
města pro tyto migranty negenerují dostatečné množství pracovních příleži-
tostí. Obyvatelé slumů tvoří 30–60 % městské populace. Například v Bom-
baji žije 50 % populace ve slumech, v Kalkatě 43 % a v Dillí 30 % (tamtéž). 
Přesun do měst tak v mnoha případech neřeší životní situaci migranta tak, 
jak je tomu v Číně.

Ekonomické faktory

HDP Číny vzrostlo v roce 2008 o 9,4 %, což představuje mírné zpomalení 
(viz Tabulka 1). Také ekonomika Indie dosáhla 7,9 % oproti 9 % v roce 2007, 
v roce 2009 Čína rostla 8 % a Indie 6,5 %4, což bylo v porovnání s evrop-
skými ekonomikami solidní ekonomické tempo. Čína však až dosud počítala 
s dvouciferným růstem a stejně tak pro Indii jsou ekonomické výsledky nižší 
než 8 % velkým zklamáním. Odhady Světové banky ukazovaly, že zpomalení 
růstu o 1 % zvýší počet lidí žijících v chudobě o 20 milionů.5 Je zřejmé, že 
obě země se do budoucna budou potýkat s odlišnou povahou problémů a je-
jich další úspěch nebude záviset pouze na vysokém růstu HDP, přestože za-
chování jeho dynamiky stále zůstává stěžejním aspektem, který umožní uži-
vit a zaměstnat stále se zvyšující počet obyvatel.
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Tabulka 1: Růst HDP v Číně a Indii v letech 2000–2008 (v procentech)

∆ HDP Čína Indie

2000 8,43 4,40

2001 8,30 5,80

2002 9,08 3,80

2003 10,02 8,50

2004 10,08 7,50

2005 10,43 9,40

2006 11,09 9,68

2007 11,40 9,03

2008 9,4 (est.) 7,9 (est.)

Zdroj: National Bureau of Statistics of China. Chinadaily; Reserve Bank of India.
 
Čína již na počátku října 2008 začala uskutečňovat fi skální a monetární 

opatření, jež měla zabránit rozšiřování fi nanční krize. Čína je více integro-
vána do světové ekonomiky než během první asijské krize v roce 1997 a další 
zpomalování její ekomomiky bylo v době krize způsobeno zejména sníže-
ním poptávky po čínské produkci na Západě. Klesající čínský export zcela 
jistě ovlivňuje zaměstnanost v zemi a snižování počtu obyvatel žijících v ex-
trémní chudobě. Čína se však v rámci boje s krizí rozhodla více investovat 
do veřejného sektoru a uvolnila rozpočet 586 mil. USD na investice v hori-
zontu dvou let do nízkorozpočtového bydlení, infrastruktury na venkově, za-
jištění vody, elektřiny, dopravní dostupnosti a rekonstrukcí po zemětřesení.6

Indie se v roce 2008 potýkala s vysokou infl ací dosahující 12 % a s úro-
kovou mírou na úrovni 13,5 %. Indická rupie oslabila na 48 rupií za dolar 
– nejnižší minimum za posledních 5 let.7 Velké indické podniky se potýkají 
s problémem, kde vzít peníze na fi nancování podnikatelských aktivit. Některé 
investiční projekty jsou tedy fi nancovány soukromými investičními fondy. 
Indickým exportérům by mohla pomoci slabá rupie vzhledem ke klesající 
ceně vstupních surovin. V krátkodobé perspektivě budou také ovlivněni velcí 
hráči jako Infosys, Tata Consultancy Services nebo Wipro. Indická vláda za-
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reagovala na fi nanční krizi některými protekcionistickými opatřeními – např. 
zvýšila clo na některé železné rudy a výrobky ze železa, dále na importy so-
jového oleje s cílem chránit domácí výrobce. Finanční krize měla stejně jako 
v Číně vliv na chudobu v zemi a ovlivňovala sociální stabilitu v méně roz-
vinutých regionech.

Dalším aspektem, který určuje ekonomický vývoj „Čindie“, je saturova-
nost obou zemí nerostnými zdroji. Za několik posledních let vzrostla mezi 
nově industrializovanými ekonomikami (Brazílie, Čína, Indie, Rusko) kon-
kurence při získávání nerostných zdrojů. Čína i Indie disponují v dostatečném 
množství jediným zdrojem energie – černým uhlím. V ostatních případech 
jsou částečně nebo zcela závislé na dovozech. Otázka energetické chudoby je 
velmi aktuální. Například v létě jsou některé čínské továrny v provozu pouze 
v noci, aby ušetřily energii pro stále se zvyšující počet klimatizací v domác-
nostech a kancelářích. Indie má jednu z nejnižších spotřeb elektřiny na světě. 
Mnoho vesnic nemá elektřinu vůbec nebo ji na noc vypíná. Velká část ener-
gie také bývá „ukradena“, protože přibližně třetinu spotřebované elektřiny 
nikdo neplatí (Müller-Kraenner, 2008). Mnohé země se obracejí k jaderným 
zdrojům energie, což potvrzuje i dohoda mezi Spojenými státy a Indií pode-
psaná v říjnu 2008. Indie tak získá přístup k jaderným technologiím a mate-
riálům, které umožňují obohacování uranu nebo znovuzpracování plutonia. 
Přístup ke zdrojům energie může zásadním způsobem v pozitivním i nega-
tivním smyslu ovlivnit další vývoj obou ekonomik. O souvislostech týkají-
cích se stavu životního prostředí a využití alternativních zdrojů energie více 
pojednává část o enviromentálních faktorech.

Podnikatelské prostředí ovlivňuje nejen schopnost země přilákat zahra-
niční investice do domácích projektů, ale i rozvoj malého a středního podni-
kání. V tomto směru někdy bývají obě země kritizovány. Mohou se pochlubit 
velmi podnikatelsky založenou střední třídou, která umí využít příležitostí na 
trhu. Administrativní systém však klade podnikatelským aktivitám překážky. 
Zajímavý příklad dobrého úmyslu, který nepřinesl výsledky, je z Indie v 50. 
letech, kdy stát ve snaze ochránit malé podniky před konkurencí jim nabízel 
exkluzivitu na určité produkty. Tento systém však zapříčinil, že zvýhodněné 
podniky udržovaly výrobu na nízké úrovni a nebyly motivovány k realizo-
vání úspor. Teprve v roce 2001 byly tyto produkty zpřístupněny pro volnou 
konkurenci, včetně např. určitých typů obuvi.8 Ve většině případů indičtí vý-
robci neobstáli se svou cenou před konkurencí z Číny. Například právě boty 
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jsou v Indii i v porovnání s Evropou velmi drahé. Administrativní prostředí 
investicím a rozvoji podnikatelské aktivity v Indii příliš neprospívá. Daňové 
pobídky a ekonomické zóny začínají v Indii teprve vznikat na základě pozi-
tivních zkušeností z Číny.

Smith argumentuje, že čínský úspěch v získávání zahraničních investic 
může být zároveň i slabostí v péči o vlastní autentické podnikatelské akti-
vity. Domnívá se, že právě indičtí podnikatelé mohou v dlouhodobé perspek-
tivě překonat čínské konkurenty, kteří se musí potýkat s neefektivním fi nanč-
ním systémem a jejich produkce je v mnoha případech stimulována pouze 
podle rozhodnutí a strategií mezinárodních společností. Své argumenty pod-
kládá zejména přítomností čínských a indických fi rem v žebříčku Fortune 
500 (Global 500, 2008). V první padesátce se Čína umístila se třemi fi rmami. 
Deset fi rem se umístilo do prvních dvou set míst. Indické fi rmy se pohybují 
spíše ve středu žebříčku (Tata Steel, Hindustan Petroleum). V obou zemích 
většinou jde o státní společnosti operující v energetickém odvětví. Je však 
nutné zdůraznit, že právě indické fi rmy patří mezi nejdynamičtěji se rozví-
jející společnosti. 

Tabulka 2: Umístění čínských a indických fi rem
v žebříčku Fortune 500 (2008)

Společnost Pořadí Tržby v mil. 
USD Sídlo

Sinopec 16. 159,260 Peking

State Grid 24. 132,885 Peking

China National Petroleum 25. 129,798 Peking

Indian Oil 116. 57,427 Dillí

Industrial & Commercial Bank of China 133. 51,526 Peking

China Mobile Communications 148. 47,055 Peking

China Life Insurance 159. 43,440 Peking

China Construction Bank 171. 41,307 Peking

Bank of China 187. 38,904 Peking

Reliance Industries 206. 35,915 Bombaj
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Světová banka ve své studii o podnikatelském prostředí (Doing Business 
2009, 2008) porovnává výsledky v 181 zemích světa.9 Čína se umístila na 
83. místě s výrazně špatnými výsledky v některých z hodnocených kategorií. 
V oblasti zakládání společností, získávání stavebních povolení a placení daní 
je ve výsledcích na srovnatelné úrovni některých afrických ekonomik. Lepší 
pozici Čína získala díky usnadnění systému provozních podnikatelských půj-
ček. Indie se v obecném hodnocení nachází na 120. pozici, tedy mnohem hůře 
než Čína. Například v prosazování smluvních ujednání v obchodě Indie stojí 
na předposledním místě celého žebříčku, což pro potenciální zahraniční in-
vestory nedává pozitivní signál. Základní jistotou pro podnikatele je dodržo-
vání smluv, a pokud toto není zajištěno, investoři se raději zaměří na jinou 
zemi. Celkově se Indie pohybuje v pořadí spíše ve druhé polovině skupiny 
zemí. Bez důležitých reforem v této oblasti nemůže očekávat další růst za-
hraničních investic a podnikatelských aktivit, které významně ovlivňují dlou-
hodobý ekonomický vývoj. Jak je vidět z grafu, Indie nedosahuje na objem 
přímých zahraničních investic Číny. I když se obě země pohybují v naprosto 
odlišných číslech, Indie zaznamenala od roku 2005 významný nárůst.

Graf 1: Přímé zahraniční investice v Číně a Indii

Zdroj: Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Indie, Na-
tional Bureau of Statistics of China.
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Dnešní průměrná čínská domácnost utratí méně než 10 % svých příjmů na 
bydlení, ale 45 % na základní potřeby jako jídlo a oblečení. Studie společ-
nosti McKinsey předpokládá, že podíl nákladů na bydlení, vodu a energii se 
bude zvyšovat, jak ukazuje Graf 2. Přestože v mnoha rozvíjejících se ekono-
mikách se tento výdaj s rostoucím příjmem snižuje, v Číně uvolňování trhu 
s nemovitostmi teprve probíhá, a výdaje na bydlení se proto do budoucna 
budou zvyšovat. Jak ukazuje Graf 3, právě indické náklady na bydlení by se 
měly do roku 2025 postupně snižovat. V ostatních, zejména volnočasových 
kategoriích lze očekávat postupný nárůst jak v Číně, tak i v Indii, kde se také 
budou zvyšovat výdaje zejména na zdravotní péči, bydlení, vzdělání a volný 
čas. Zejména v Číně se stárnoucí populací porostou výdaje na zdravotní péči.

Graf 2: Průměrná roční spotřeba domácností v Číně
(v cenách roku 2000, tis. RMB, %)

* Průměrný roční příjem domácnosti. Zdroj: McKinsey Global Institute.
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Graf 3: Průměrná roční spotřeba domácností v Indii
(v cenách roku 2000, tis. rupií, %)

* Průměrný roční příjem domácnosti. Zdroj: McKinsey Global Institute.

Enviromentální faktory

Blacksmith Institute zveřejnil seznam deseti nejvíce znečištěných míst na 
světě za rok 2007 a Čína spolu s Indií zabírají 2.–5. příčku (2. Lin-fen, 
3. Tchien-jing, 4. Sukinda, 5. Vapi). V roce 2006 bylo město Lin-fen na 1. 
místě a na 3. místě město Ranipet v Indii.10 Obě země si musí uvědomit, že 
nelze následovat ekonomický růst západních zemí, které nejdříve dosáhly 
úspěchu a poté po sobě začaly uklízet nepořádek a škody zanechané na život-
ním prostředí. Dlouhodobý ekonomický růst Číny a Indie by měl být v sou-
ladu s životním prostředím. Vliv obou ekonomik a zejména Číny na životní 
prostředí dosahuje takových rozměrů, že ovlivňuje jeho celosvětový stav. 
Smog z Pekingu tak mohou poznat již i obyvatelé Los Angeles. Následující 
Graf 4 potvrzuje zvyšující se emise CO2 v Číně, které rostou rychleji, než 
mnozí experti předpokládali. V roce 2006 Čína překonala Spojené státy. V In-
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dii není jejich růst natolik alarmující, s dalším nárůstem průmyslové výroby 
však bude země velmi brzo čelit stejným problémům jako Čína. V předcho-
zích kapitolách je uvedeno, že další průmyslový růst je pro Indii nezbytný, 
pokud chce uživit a zaměstnat stále rostoucí populaci.

Graf 4: Emise CO2 ve světě (mil. mt)

Zdroj: Netherlands Environmental Assessment Agency, Energy Information Administration.

Čína nyní investuje velké množství prostředků do výzkumu alternativ-
ních zdrojů energie a čistých technologií. Thomas Friedman v nové knize 
Hot, Flat and Crowded uvádí, že Čína za poslední dva roky implementovala 
mnoho opatření zapadního standardu a nyní je v některých oblastech celo-
světovým lídrem a dokonce předstihla Spojené státy. Na počátku roku 2006 
byl přijat zákon týkající se alternativních zdrojů energie, který pro provinční 
vlády stanovuje cíle týkající se využití alternativních zdrojů energie, zatímco 
jeho obdoba byla ve Spojených státech zamítnuta. ČLR plánuje zvýšit po-
díl alternativních zdrojů energie ze současných 7 % na 16 % do roku 2020 
(Friedman, 2008) a zaujímá k životnímu prostředí velmi podnikatelský pří-
stup, spočívající v hledání příležitostí na trhu. Ochrana životního prostředí se 
stala velmi zajímavým odvětvím s vysokou přidanou hodnotou. Jeden z nej-
bohatších čínských podnikatelů zbohatl na výrobě solárních panelů. „Jeho 
cílem je udělat to samé se solárními panely, co udělala Čína s tenisovými bo-
tami. Snížení nákladů na výrobu umožní milionům lidí nákup solárního pa-
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nelu“ (Friedman, 2008). V tomto smyslu by se další vývoj v Číně mohl zdát 
nadějný, přestože výše zmíněné příklady jsou teprve prvními náznaky potřeb-
ných změn. Indie ve svém vývoji Číně nestačí. Má však unikátní příležitost 
jít cestou ochrany životního prostředí ještě dříve, než to ve svém stadiu eko-
nomického vývoje udělala Čína, a zabránit tak s tím spojeným problémům 
a nákladům na obnovu.

Politické faktory

Ekonom a bývalý americký velvyslanec v Indii John Kenneth Galbraith ozna-
čil indický státní systém za funkční anarchii (Tully, 2001). Indičtí seniorní po-
litici s nadsázkou přiznávají, že v současné době největším problémem Indie 
je demokracie, která brání rychlému a fl exibilnímu prosazování změn v sys-
tému.11 Ve srovnání s tím systém jedné vládnoucí strany v Číně umožňuje 
rychle přijímat rozhodnutí na centrální úrovni. Jejich prosazení a kontrola 
na lokální úrovni je však již shodná s indickou praxí. V obou zemích chybí 
tlak na dodržování přijatých zákonů. Místní samosprávy nepodléhají téměř 
žádné kontrole a celý systém funguje za podpory korupce, která je v obou 
zemích vnímána jako prostředek k dosažení cíle. Na nedostatky v systému 
mohou upozornit média, což v Číně funguje pouze v některých případech.

Technologické faktory

Otázkou zůstává, zda může Čína a Indie ohrozit západní země v odvětvích 
zaměřených na počítačové systémy a nové technologie, ve kterých až do-
sud měly prvenství. Nyní zcela jistě bezprostřední hrozba ztráty pozice ne-
hrozí. Statistiky však ukazují zajímavé posuny v oblasti investic do vývoje 
a výzkumu, v počtu patentových žádosti a držitelů vysokoškolských titulů. 
Zejména Čína se v tomto smyslu posouvá před evropské země. Za šest let 
zvýšila své investice do výzkumu a vývoje a také v porovnání s rokem 2000 
podala významně větší množství patentů. Z hlediska přihlášených patentů 
vede celosvětově Japonsko. 

Avšak nejdramatičtější nárůst zaznamenala Čína. Částečně k velmi dob-
rému výsledku přispívá i přítomnost nadnárodních fi rem, jež v ČLR zaklá-
dají svá R&D (research and development) centra. Indie se v této oblasti stále 
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ještě neprofi luje jako statisticky významný hráč. Ročně přihlásí přibližně 550 
patentů (Engardio, 2008). Přesto se mnoho nadnárodních fi rem při zvažování 
o přemístění R&D center rozhodnou právě pro Indii, která nabízí vzdělané 
a kvalitní odborníky a vyšší ochranu duševního vlastnictví v porovnání s Čí-
nou. I když se Čína v poslední době snaží věnovat vyšší pozornost otázkám 
duševního vlastnictví a pokouší se prosadit pravidla, která by zajišťovala je-
jich ochranu, stále ještě se sdílení know how v Číně považuje za velmi rizi-
kové. Částečně to vyplývá i z kulturního zázemí, jež přejímání vědomostí po-
važuje za běžnou věc.12 

V obou zemích se také zvyšují mzdové náklady, které by do budoucna 
mohly způsobit snížení zájmu o outsourcing do těchto center. Tento trend 
ale nelze očekávat v blízké budoucnosti. Indičtí inženýři mají velmi kva-
litní vzdělání, dlouhodobou zkušenost s prací v mezinárodních R&D cen-
trech a hlavně jejich současná mzda je stále ještě třikrát nižší než ve Spo-
jených státech. Profesionální a zkušený inženýr v Indii je ochoten pracovat 
za 30 000 USD ročně, čerstvě promovaný student nastupuje za částku 4400 
USD ročně (tamtéž).

Graf 5: Počet přihlášených patentů podle země původu 

Zdroj: World Patent Report: A Statistical Review (2008). World Intellectual Property Organization.
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O rychlém šíření technologií také vypovídá statistika ukazující počet 
uživatelů internetu. Indie v tomto směru ještě nedosahuje takových čísel jako 
Čína, ale v obou zemích probíhá velmi pozitivní trend, který bude umožňovat 
vytvoření tzv. měkké infrastruktury, která je důležitá pro rozvoj podnikatel-
ského prostředí a informovanosti.

Tabulka 3: Počet uživatelů internetu v Číně a Indii (populace v %)

Čína Indie

Rok Počet uživatelů % populace Rok Počet uživatelů % populace

2000 22 500 000 1,7 2000 5 500 000 0,5 

2001 33 700 000 2,6 2001 7 000 000 0,7 

2002 59 100 000 4,6 2002 16 500 000 1,6 

2003 69 000 000 5,4 2003 22 500 000 2,1 

2004 94 000 000 7,3 2004 25 000 000 2,3 

2005 103 000 000 7,9 2005 38 500 000 3,5 

2006 137 000 000 10,4 2006 42 200 000 3,8

2007 162 000 000 12,3 2007 46 000 000 4,1

 
Zdroj: International Telecommunication Union, Internet World Stats.

Posledním zvoleným ukazatelem pro zhodnocení dlouhodobosti ekono-
mického růstu Indie a Číny je počet studentů, kteří dokončí univerzitní vzdě-
lání. V tomto směru jdou obě ekonomiky správnou cestou a kladou důraz na 
rozvoj univerzitního vzdělání. Přesto si však Spojené státy udržují prvenství 
v počtu studentů doktorských programů. Na druhou stranu Spojené státy jsou 
velmi populární destinací pro studenty, jež si přejí získat zkušenosti v zahra-
ničí, proto mohou být některá čísla částečně zkreslená. To však neovlivňuje 
stále rostoucí počet odborníků, kteří jsou k dispozici v obou zemích a kteří 
mohou zaujmout nadnárodní společnosti vstupující na jejich trh. Navíc se 
Indové a Číňané vrací zpět domů poté, co v cizině dostudují a získají pra-
covní zkušenosti. Statistiky říkají, že v současné době 10–15 % výzkumníků 
v R&D centrech jsou indičtí expatrioti (Engardio, 2008). Obecně lze říci, že 
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s návratem talentů do země mnohem lépe pracuje čínská vláda, jíž se daří 
motivovat čínské emigranty k návratu do země. Čína může na rozdíl od In-
die zatím nabídnout i přijatelnější životní úroveň. V roce 2000 v oblasti San 
Franciska a Sillicon Valey žilo 500 000 čínských a 140 000 indických pra-
covníků.13 Čína investuje velmi vysoké objemy státních peněz do výzkumu, 
zejména v oblasti energetiky a výzkumu čistých technologií, a daří se jí díky 
zajímavým výzkumným projektům přilákat do země talentované vědce ne-
jen čínského původu. 

Tabulka 4: Počet studentů, kteří dokončí univerzitní vzdělání

Bakalářský program Magisterský program Doktorský program

Čína 3 770 000 (2006) 219 655 (2006) 36 247 (2006)

Indie 2 052 197 (2003) 540 658 (2003) 8 789 (2005)

USA 1 485 000 (2006) 594 065 (2006) 56 067 (2006)

Japonsko 559 083 (2006) 73 969 (2006) 16 795 (2006)

Zdroje: Ministry of Education (Čína), Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Techno-
logy (Japonsko), Ministry of Human Resources Development (Indie), Institute of Education Sciences 
(USA).

Podmínky dlouhodobého růstu pro Čínu a Indii

Problémy spojené s populačním růstem v Číně pomůže řešit zejména pod-
pora penzijních programů a systémů sociálního zabezpečení. S přibývajícím 
počtem seniorů bude nutné rozvinout odvětví zaměřené právě na tento seg-
ment, který zajistí jejich potřeby. Čína by měla dále stavět na svých progra-
mech osobního rozvoje pro seniory, který např. nabízejí univerzity třetího 
věku a další podobně zaměřené organizace. Zdravotní péče patří mezi další 
oblasti, kde se se stárnoucí populací objeví nové příležitosti pro korporátní 
sektor. Číně by prospělo i zpomalení stárnutí populace, jež může v budoucnu 
ovlivnit již uvolněná politika jednoho dítěte. 
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V Indii s růstem životní úrovně obyvatel postupně klesne i počet dětí. Až 
současná mladá populace Indie zestárne, bude se také potýkat se shodnou po-
pulační krizí jako Čína, ale v odlišném časovém horizontu.

Reformy podporující růst malých a středních podniků a odstranění admi-
nistrativních překážek usnadní další rozvoj podnikatelského prostředí. Větší 
transparentnost a fl exibilita podnikatelského prostředí s důrazem na ochranu 
duševního vlastnictví a vládu zákona přiláká přímé zahraniční investice ze-
jména v Indii. Přestože spolupráce mezi Čínou a Indií se může zdát politicky 
hůře průchodná, podnikatelé ji většinou realizují i přes nepřející politickou 
situaci. Důkazem jsou nově vznikající fúze mezi společnostmi v oblasti IT. 
Indové přinášejí znalosti softwaru a pozici na světových trzích. Číňané na-
opak mohou nabídnout svou síť kontaktů v jihovýchodní Asii. 

Pro další rozvoj je také významná kvalitní a efektivní „soft“ infrastruk-
tura, která chybí ve větší míře v Indii. Čína by měla uvolnit současnou re-
striktivní politiku na trhu nemovitostí, což vytvoří tlak na lokální čínské 
úřady, kterým klesnou příjmy z prodeje pozemků.14 To však může negativně 
ovlivnit důležité investice do infrastruktury a urbanizaci ve městech. Infra-
strukturu však lze budovat i systémem Public Private Partnership, který 
méně zatěžuje státní rozpočet. Tento systém je aplikován též v Indii, kdy Tata 
Steel např. realizuje ve spolupráci s místní samosprávou městská osvětlení.

Důraz na ochranu životního prostředí je stěžejní. Obě země by měly hle-
dat další zdroje energie nejenom teritoriálně, ale tak, aby byl ekonomický 
růst z dlouhodobé perspektivy udržitelný. V regionu nabízí zajímavé varianty 
např. Japonsko, které velmi dobře využívá systémů hybridních elektráren 
(tepelné a vodní). Se zvyšující produktivitou práce se také budou snižovat 
emise a další negativní důsledky energeticky náročné výroby s nízkou pro-
duktivitou.

Politické reformy budou v dlouhodobé perspektivě nutné v obou zemích. 
V Indii komplikuje rozhodování přetrvávající samosprávní systém z dob brit-
ské správy. V Číně se reformy budou týkat zejména uvolňování politického 
režimu a větší kontroly práce místních samospráv. Obě země potřebují efek-
tivnější prosazování zákonů, které by významně prospělo nejen ekonomic-
kým aktivitám, ale i zlepšilo životní úroveň obyvatel. Nejde jen o soudní 
systém, který je zkorumpovaný a v mnoha oblastech postrádá soudce s pa-
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třičným vzděláním. Dalším negativním příkladem jsou úředníci na nižších 
správních úrovních, kteří často zneužívají svých pravomocí.

Stabilní důraz na investice do výzkumu a vývoje přinese výhody oběma 
zemím na světovém globálním trhu a zajistí jejich konkurenceschopnost 
z dlouhodobé perspektivy. Zvyšování investic do lidského kapitálu umožní 
kvalitní rozvoj terciárního sektoru, posun obou ekonomik na další vývojový 
stupeň, rozvoj produktivity a s tím spojenou lepší životní úroveň obyvatel-
stva.

Indie začala s reformami později než Čína a v tomto směru není možné 
obě ekonomiky z hlediska konkurenceschopnosti srovnávat. Vývoj v Indii 
však neprobíhá natolik překotným způsobem jako vývoj v Číně. Podle in-
terview autorky vedených v Institute of Peace and Confl ict Studies (2008) 
v New Delhi je patrné, že Indové nemají rádi srovnání s Čínou, protože si-
tuace v obou zemích je odlišná. Čína Indii v mnoha směrech předčí, ať již 
mluvíme o infrastruktuře nebo objemu zahraničních investic. Indie sleduje 
ekonomický vývoj Číny s velkým zájmem a v mnoha případech se může po-
učit z chyb, jež ve svém rychlém rozvoji udělala Čína. Indický rozvoj probíhá 
pomaleji, ale teprve čas ukáže, zda bude mít i delší a udržitelnou podobu. 

Poznámky
1 McKinsey, Goldman Sachs.
2 Analýza PEST umožňuje kombinovat čtyři základní kritéria (politické, ekonomické, socio-de-

mografi cké a technologické) spolu s dalšími relevatními faktory (enviromentální, institucionální 
apod.).

3 Preparing for China Urban Billion. McKinsey Global Institute, March 2008.
4 Christopher Wood (2008): How Vulnerable Are Asian Markets? Far Eastearn Economic Review, 

14. 10. 2008. On-line: www.feer.com/economics/2008/october/How-Vulnerable-Are-Asian
-Markets.

5 Bajorya, Jayshree (2008): Financial Crisis May Worsen Poverty in China, India. Council for Fo-
reign Relations.

6 Tamtéž.
7 Nandini Lakshman (2008): World Financial Crisis: India’s Hurting, Too. Business Week, 8. 10. 

2008. 
8 India: The Growth Imperative (2001). McKinsey Global Institute.
9 Doing Business 2009. World Bank, 2008. On-line: www.doingbusiness.org/. 
10 Top 10 Worst Polluted Problems, 2008. Blacksmith Institute, 2008. 
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11 Rozhovory autorky v Institute of Peace and Confl ict Studies, New Delhi, červenec 2008.
12 Staré čínské přísloví „Krádež knihy není krádež“ naznačuje přístup k ochraně autorských práv.
13 China, India to Join Global R&D Majors. Nikkei Electronics Asia, April 2008. On-line: techon.

nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20080327/149587/.
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Európska zahraničná politika voči ČĽR: 
Racionalistický a konštruktivistický pohľad 

Gabriela Pleschová

Úvod

Pri analýze európskej zahraničnej politiky voči Číne odborníci zväčša využí-
vajú prístupy, ktoré predpokladajú racionalizmus v rozhodovaní aktérov, teda 
uprednostnenie možnosti, ktorá prináša z pohľadu aktéra najlepší pomer me-
dzi nákladmi a prínosmi (Breslin, 2004; Shambaugh, 2004; Berkofsky, 2005; 
Gottwald, 2005; Scherpenberg, 2005; Wacker, 2005; Cabestan, 2006; Scott, 
2007). Na predpoklade racionálneho rozhodovania sú založené neorealiz-
mus aj neoliberálny inštitucionalizmus, dve základné teórie medzinárodných 
vzťahov. Obe vychádzajú z toho, že štáty sa rozhodujú na základe záujmov, 
ktoré sú pevne dané materiálnymi faktormi, ako napr. geografi a, technológie 
či rozdelenie moci (Barnett, 2005). 

Rozhodovanie v zahraničnej politike však nemusí byť nevyhnutne racio-
nálne. Konštruktivistickí autori upozorňujú, že pri rozhodovaní o zahraničnej 
politike sa záujmy štátov menia pod vplyvom určitých myšlienok, noriem, 
prostredia a interakcií (tamtiež). Príkladom takýchto myšlienok sú: „každá 
vláda by mala garantovať dodržiavanie ľudských práv“, „zlepšenie obchod-
nej bilancie je dôležitejšie ako pokrok v otázke ľudských práv“, „zásada su-
verenity v medzinárodných vzťahoch neumožňuje intervenciu do záležitostí 
iného štátu ani z humanitárnych dôvodov“ a pod. 

Tento príspevok skúma základné faktory, ktoré určujú rozhodovanie v eu-
rópskej zahraničnej politike voči Čínskej ľudovej republike (ČĽR).1 Kladie 
si otázku, či sa aktéri rozhodujú na základe najväčšieho očakávaného úžitku, 
alebo na rozhodovanie vplývajú určité myšlienky, či hodnoty. Táto štúdia 



125

Európska zahraničná politika voči ČĽR: Racionalistický a konštruktivistický pohľad 

konkrétne skúma vplyv myšlienky, že partnerstvo s Čínou je potrebné, aj 
keď politika budovania partnerstva zatiaľ nepriniesla očakávané výsledky. 

Príspevok analyzuje politiku Európskej únie voči Číne a rozoberá aj prístup 
k Číne zo strany jedného z členských štátov EÚ, Slovenska. Pri výskume boli 
použité kvalitatívne metódy, a to analýza primárnych a sekundárnych zdro-
jov, aplikácia racionalistického a konštruktivistického modelu rozhodovania 
v medzinárodných vzťahoch a komparácia. V prípade konštruktivizmu sú te-
oretickým východiskom výskumu práce zaoberajúce sa vplyvom názorov na 
zahraničnú politiku (Goldstein–Keohane, 1993/1998; Haas, 1992; Tannen-
wald, 1999). Text ďalej čerpá zo súborných prác v oblasti teórií medzinárod-
ných vzťahov, odborných článkov o európskej zahraničnej politike voči Číne 
a primárnych dokumentov, ako napr. strategické dokumenty EÚ o vzťahoch 
s Čínou. Prípadová štúdia Slovenska je založená n  a štúdiu primárnych pra-
meňov, ako sú vládne materiály súvisiace s Čínou a inými ázijskými kraji-
nami, ďalej využíva sekundárnu literatúru, napr. ročenky zahraničnej poli-
tiky SR či analýzy tejto problematiky a okrajovo čerpá aj zo správ v médiách.

Znalosti o európskej zahraničnej politike voči Číne; problém 

a hypotézy štúdie

Vzťahy Európy a Číny patria medzi pomerne málo prebádané oblasti. Jednou 
z prvých publikovaných prác bola stručná, skôr faktografi cká kniha D. Sham-
baugha (1996). Odborníci sa začali problematike viac venovať až po roku 
2000, kedy vyšlo viacero odborných textov zaoberajúcich sa politikou Európ-
skej únie voči Číne, ako aj jednotlivých členských štátov. V posledných ro-
koch rezonovali najmä témy ako strategické partnerstvo Číny a EÚ, zbrojné 
embargo, ľudské práva, či obchod a investície.

Podľa odborníkov zaznamenali európske vzťahy s Čínou dramatický roz-
mach, pričom európska politika voči Číne sa tvorí predovšetkým pod vply-
vom intenzívnejších hospodárskych vzťahov s Čínou a rastúcej hospodár-
skej moci Číny. V 90. rokoch sa Európa primárne zameriavala na zlepšenie 
ekonomickej spolupráce s Čínou, podporovala liberalizáciu obchodu s Čínou 
a okrem ziskov z obchodu a podnikania očakávala aj aktívnejší podiel Číny 
na riešení globálnych problémov, postupnú demokratizáciu ČĽR a zlepše-
nie dodržiavania ľudských práv. Výskumníci tiež hovoria o kritických reak-
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ciách na slabé prínosy tejto politiky pre Európu, a to najmä zo strany opo-
zície a tretieho sektora v Nemecku, V. Británii či Francúzsku, či zo strany 
Európskeho parlamentu. Noví európski lídri politiku voči Číne modifi kovali, 
hlavne po roku 2005, pričom dôvodom bola, okrem nedostatočných výsled-
kov politiky, aj snaha zlepšiť vzťahy s USA narušené európskymi plánmi od-
strániť zbrojné embargo voči Číne (Breslin, 2004; Gottwald, 2005; Scherpen-
berg, 2005; Shambaugh, 2005; Cabestan, 2006). 

Podľa niektorých autorov sa zväčšujúca spolupráca medzi Európou a Čí-
nou premietne do vzniku novej strategickej osi, ktorá zmení mocenské uspo-
riadanie medzinárodných vzťahov (Shambaugh, 2004; Scott, 2007), či do 
vzniku nového pólu, ktorý bude predstavovať Čína v tandeme s ďalšími kra-
jinami východnej Ázie (Bersick, 2007). Iní odborníci sa vyjadrujú skeptic-
kejšie a očakávajú, že strategické partnerstvo medzi Čínou a Európou zostane 
v rovine rétoriky a formálnej zdvorilosti (Berkofsky, 2006; Fürst, 2007). 

Studwell (2002) upozorňuje na to, že politika voči Číne sa formuje nie-
len v reakcii na rastúci ekonomický význam Číny, ale aj ako odraz pred-
stavy o Číně, ktorá nezodpovedá realite. Autor, dopisovateľ časopisu Econo-
mist v Pekingu a editor China Economic Quarterly, popísal vo svojej knihe 
početné prípady investícií zahraničných fi riem v Číne, ktoré sa skončili vý-
razným neúspechom, či už z dôvodu presýtenosti čínskeho trhu, byrokracie, 
uprednostňovania domácich fi riem a pod. Poukázal na to, že vo svete pre-
trváva mýtus o Číne ako krajine, kde sa dá rýchlo a ľahko zbohatnúť a kde 
treba investovať a vybudovať si základňu pre predaj. Podľa Studwella, táto 
predstava motivovala aj vlády mnohých hospodársky rozvinutých krajín, aby 
zintenzívnili vzťahy s Čínou a napomohli tak presadeniu svojich fi riem poli-
tickým lobbingom. Tieto snahy však zväčša neboli úspešné.

Na základe uvedeného možno sformulovať dve možné odpovede na 
otázku, prečo sa Európa intenzívne venuje budovaniu vzťahov s Čínou. Po 
prvé, Európa sa zameriava na vytvorenie partnerstva s Čínou, keďže po-
kladá zisky zo spolupráce za väčšie ako náklady, a to hlavne v hospodár-
skej oblasti. Rozhodovanie má teda racionálny základ – odvíja sa od najväč-
šieho očakávaného úžitku. Po druhé, Európa pod vplyvom predstavy o Číne 
ako o potenciálne prínosnom hospodárskom partnerovi pokračuje v politike 
prehlbovania spolupráce s Čínou, hoci budovanie partnerstva s Čínou nepri-
náša očakávaný prospech. Rozhodovanie teda ovplyvňuje určitá myšlienka, 
či predstava, ktorá je v rozpore s kalkuláciou náklady–prínos. 
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Pre potvrdenie prvej hypotézy je potrebné ukázať, že pri vytváraní európ-
skej zahraničnej politiky voči Číne prevažuje racionálne zvažovanie vstupov 
a výstupov. Druhá hypotéza sa ukáže ako správna, ak sa v histórii európskej 
politiky voči Číne prejavia prípady, že Európa pokračovala v budovaní part-
nerstva s Čínou, hoci orgány zodpovedné za tvorbu tejto politiky charakteri-
zovali prijaté opatrenia za neefektívne, alebo ak vyhodnocovanie nákladov 
a prínosov politiky nebude možné pozorovať.

Racionalistický a konštruktivistický pohľad na rozhodovanie 

v zahraničnej politike

Teórie medzinárodných vzťahov odlišujú dva základné prístupy skúmania za-
hraničnej politiky. Neorealizmus hovorí o prvoradej úlohe záujmov jednotli-
vých štátov, sústredených hlavne na otázku národnej bezpečnosti. Medziná-
rodné vzťahy vníma ako anarchické prostredie, kde si každý štát musí sám 
zabezpečiť naplnenie vlastných záujmov, predovšetkým bezpečnosť. Pri pre-
sadzovaní týchto záujmov štáty navzájom súperia, napr. o prístup k surovi-
nám, či trhom. Neoliberálny inštituc  ionalizmus nepopiera existenciu anarchie 
v medzinárodných vzťahoch, no zdôrazňuje význam rastúcej spolupráce, ako 
aj vplyvu medzinárodných inštitúcií a noriem na rozhodovanie v zahraničnej 
politike. Oba prístupy vnímajú rozhodovanie v zahraničnej politike ako racio-
nálne, teda aktéri si pri dosahovaní cieľov vyberajú možnosť, ktorá je spo-
jená s najväčšou šancou na úspech, resp. s optimálnym pomerom nákladov 
a prínosov (Kegley–Wittkopf, 2006: 38–42, 69–70). Racionalisti predpokla-
dajú, že preferencie a záujmy štátov sú v priebehu času stabilné, prípadne sa 
menia v dôsledku zmeny štruktúry medzinárodných vzťahov (Hasenclever–
Mayer–Rittberger, 2005: 135–136).

V posledných rokoch pribudlo k týmto „klasickým“ teóriám niekoľko ďal-
ších prístupov, z ktorých najväčší ohlas zaznamenal konštruktivizmus. Podľa 
konštruktivistov hrajú hlavnú úlo  hu v medzinárodných vzťahoch subjektívne 
vnímané myšlienky, normy a hodnoty. Tieto formujú identitu a záujmy ak-
térov, a tým ovplyvňujú ich konanie (Kegley–Wittkopf, 2006: 50). „Všetci 
dokážeme používať rozum, aby sme pochopili svet. No to, ako rozmýšľame, 
je podmienené kultúrou – teda je formované alebo tiež vytvárané /construc-
ted/ kultúrou a spoločnosťou, kde žijeme“ (Duncan–Jancar–Webster–Switky, 
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2006: 60). Konštruktivisti tvrdia, že ani štáty sa primárne nerozhodujú racio-
nálne a ich záujmy a identita nie sú dané zvonka.   Naopak, predpoklady, pre-
svedčenia a správanie aktérov určujú, ako funguje systém medzinárodných 
vzťahov (Spiegel–Mathews–Taw–Williams, 2008). 

Hasenclever a kol. (2005: 127–190; pozri tiež Laffey–Weldes, 1997; Fin-
nemore–Sikkink, 2001: 405, v odvolávke na Hasenclever a kol.) delia kon-
štruktivistov na dve skupiny. Prvá skupina, tzv. slabí kognitivisti, prináša 
svoju teóriu ako doplnok racionalizmu (Goldstein–Keohane, 1993; Haas, 
1992). Druhá skupina, tzv. silní kognitivisti, sa snaží priniesť novú teó-
riu, pričom odmieta racionalistickú predstavu, že aktéri v zahraničnej poli-
tike sú maximalizátormi úžitku (March–Olsen, Franck, Kratochwil, Wendt 
a ďalší).2 Iní autori sa však s takýmto rozdelením nestotožňujú, napr. Ruggie 
(1998: 17–19). Podobne Meerts (2007) pokladá racionalizmus a kognitivi-
zmus (konštruktivizmus) za dva veľmi odlišné východiskové body, no ne-
vidí dôvod, prečo by sa navzájom nemohli podporovať. Napokon i podľa 
Hasenclevera a kol. (2005: 187) mnoho silných konštruktivistov pripúšťa, 
že výskum podľa racionalistických premís dokáže zlepšiť naše porozume-
nie správania sa štátov.

Vplyv názorov na rozhodovanie v politike

Spomedzi konštruktivistických autorov predstavujú výraznú skupinu 
výskumníci, ktorí sa zameriavajú na vplyv názorov na rozhodovanie v za-
hraničnej politike. Haas (1992) skúma vplyv epistemických komunít, teda 
komunít odborníkov s podobným náhľadom na svet, na formovanie zahra-
ničnej politiky. Podľa autora sú takéto komunity významné najmä v období 
neistoty spôsobenej krízou či šokom alebo keď sa predchádzajúca politika 
ukázala ako neúspešná. Môžu tiež legitimizovať alebo potvrdzovať rozhod-
nutia aktérov zahraničnej politiky či pod vplyvom svojich názorov vylúčiť 
niektorú z možností pôvodne vybraných na základe princípov racionality.

Goldstein–Keohane (1998) sa snažia zistiť, ako názory (ideas), teda pre-
svedčenia jednotlivcov (beliefs), pomáhajú vysvetliť výsledky politického 
rozhodovania. Nejde pritom o vnímanie názorov ako jediného dôležitého 
faktora. Aj keď sú názory vždy prítomné v politických diskusiách, samotná 
existencia názoru jednotlivca automaticky nevysvetľuje politické rozhodnu-
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tie. Názory skôr pôsobia ako prepínače, teda určujú smery, ktorými sa uberá 
rozhodovanie určované záujmami. Podobne ako Haas, aj títo autori sa nazdá-
vajú, že názory ovplyvňujú agendu, čiže znižujú množstvo alternatív, ktoré 
prichádzajú do úvahy. Tannenwald (1999) sa zaoberá vplyvom myšlienky 
(neskôr normy) odsudzujúcej použitie nukleárnych zbraní v medzinárodných 
konfl iktoch na prax nenasadzovania atómových bômb. Táto prax sa presadila, 
hoci by atómové zbrane mohli výrazne pomôcť vyhrať mnohé konfl ikty. Po-
dobne ako vyššie spomenutí výskumníci, aj Tannenwald si myslí, že takéto 
myšlienky nepredstavujú jediný faktor rozhodovania, ale ovplyvňujú sféru 
možného, zvyšujú alebo znižujú pravdepodobnosť výberu určitého smeru ko-
nania. Podľa autorky myšlienka tabu atómových zbraní nielen obmedzuje vý-
ber rozhodnutia, ale sa pod jej vplyvom tiež niečo vytvára, konkrétne iden-
tita civilizovaných krajín ako štátov, ktoré nevyužívajú nukleárne zbrane. 

Goldstein–Keohane (tamtiež: 299–300; podobne tiež Haas, 1992: 3) roz-
lišujú tri rôzne podoby názorov ovplyvňujúcich rozhodnutia v zahraničnej 
politike. Prvou sú svetonázory (world views), ktoré súvisia s ľudskou pred-
stavou o vlastnej identite a vzbudzujú hlboké emócie aj pocit oddanosti. 
Zdrojom svetonázoru býva náboženstvo, ale aj presvedčenie o potrebe racio-
nálneho vedeckého pohľadu na svet. Na ľudské rozhodovanie najviac vplý-
vajú názory práve v tejto podobe. Druhou podobou sú principiálne názory 
(principled beliefs), ktoré pozostávajú z normatívnych myšlienok určujúcich 
kritériá pre r  ozlišovanie dobrého a zlého, či správneho a nesprávneho. Príkla-
dom sú názory ako „otroctvo je nesprávne“, či „potrat je vražda“. Napokon 
sú to presvedčenia o príčine a následku (causal beliefs), ktoré pomáhajú jed-
notlivcom vybrať spôsob dosiahnutia cieľa. Napríklad udalosti v Maďarsku 
a Poľsku v roku 1989 ukázali obyvateľom východného Nemecka a Českoslo-
venska, že neozbrojené masové protesty môžu zvrhnúť komunistický režim.

Názory ovplyvňujú politiku rôznymi spôsobmi. Ak majú aktéri určité pre-
svedčenia o príčine a následku alebo veria v isté princípy, potom názory 
slú žia ako cestovné mapy. Obmedzujú výber rozhodnutia, pretože vylučujú 
niektoré vysvetlenia reality alebo aspoň naznačujú, ktorými vysvetleniami sa 
netreba zaoberať. Keďže ľudia pri rozhodovaní obvykle nemajú úplné infor-
mácie, názory jednotlivcov sú dôležité pre pochopenie výberu, a to aj vtedy, 
ak sú ľudia motivovaní čisto vlastným záujmom. Ak ľudia nevedia s istotou 
určiť následky konania, rozhodnutie určujú predpokladané výsledky. Tieto 
očakávania pritom závisia od presvedčení o príčine a následku, či od inšti-



130

Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století?

tucionálnych opatrení, ako je to popísané nižšie (Goldstein–Keohane, 1998: 
301–302). Názory teda limitujú správanie (Tannenwald, 1999: 463).

Názory tiež napomáhajú dosiahnuť výsledok, ak neexistuje určitá rovno-
váha. Určujú kooperatívne riešenia alebo držia pohromade skupinu ľudí. Ak 
si politickí aktéri musia vybrať medzi súbormi výsledkov, ktoré prinášajú 
rovnaký úžitok pre všetkých, pričom pre rozhodovanie neexistujú objektívne 
kritériá, názory ovplyvňujú očakávaný výsledok a výber stratégie. Politické 
elity sa pritom môžu rozhodovať na základe spoločných kultúrnych, norma-
tívnych, náboženských, etnických názorov, či presvedčení o príčine a ná-
sledku (Goldstein–Keohane, 1998: 301–303). 

Názory sa tiež môžu pretaviť do pravidiel a noriem, teda inštitucializovať 
sa, a následne vplývať na verejnú politiku. Politiku potom ovplyvňujú staršie 
cestovné mapy, minulé dohody o politických rozhodnutiach alebo koaličné 
vzory. V období chýbajúcich inovácií politiku určujú názory stelesnené v in-
štitúciách. Vplyv istých názorov tak môže pretrvať desaťročia, či celé gene-
rácie, keď si zachovávajú vplyv, aj keď už v ne nikto neverí. Inštitucializácia 
môže odrážať význam nejakej myšlienky, ale aj záujem niekoho vplyvného. 
No záujmy, ktoré stáli za prijatím opatrenia, sa môžu časom stratiť, kým ná-
zory, stelesnené v danom opatrení, môžu naďalej ovplyvňovať politiku (tam-
tiež: 303–304). Názory teda majú aj konštitutívny účinok, keď pomáhajú vy-
tvárať určité praktiky, identitu, či dokonca záujmy (Tannenwald, 1999: 463).

PREDSTAVA O PROSPECHU ZO SPOLUPRÁCE S ČÍNOU 

Počas troch desaťročí od roku 1978, keď Čína iniciovala zásadné zmeny vo 
svojej ekonomike, krajina prešla obrovskými zmenami. Každoročne približne 
desaťpercentný nárast HDP z nej urobil najrýchlejšie rastúcu ekonomiku 
na svete. Čína je najväčším príjemcom priamych zahraničných investícií 
a vďaka prebytkom v zahraničnom obchode má aj najväčšie zásoby v cudzej 
mene (Svetová banka, 2008). Podľa niektorých predpovedí by v roku 2020 
nemal byť rozdiel medzi veľkosťou ekonomiky Číny a USA, ak ekonomiku 
meriame v parite kúpnej sily (Economist Intelligence Unit, 2006: 8).

Niektorí odborníci však nabádajú k triezvej a opatrnej interpretácii týchto 
údajov. Studwell (2002) poukazuje na to, ako sa v 80. a 90. rokoch na Zá-
pade rozšíril „čínsky sen“ (China dream). Pod vplyvom optimistických mak-
roekonomických údajov o Číne ovládla zahraničné fi rmy predstava o obrov-
skom, dosiaľ nezasýtenom čínskom trhu, kde na ne čakajú neobmedzené 
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zisky, keďže ľahko môžu získať 1,3 miliardy nových zákazníkov. Naopak, 
neísť do Číny, údajne znamená stratu a napokon zánik fi rmy, keďže ju za-
krátko predbehne konkurencia. 

Očakávanie úspechu pritiahlo do Číny mnohé zahraničné fi rmy, veľmi 
málo z nich však dokázalo predávať či vyrábať v Číne so ziskom. Príčin 
je viacero. Hoci čínska ekonomika rastie, rast sa výrazne slabšie prenáša 
do zvyšovania príjmov bežných obyvateľov, ako sa to napr. deje v stred-
nej a východnej Európe. Dôvodom je pretrvávajúci socialistický charakter 
čínskeho hospodárstva, kde rast zvyšujú hlavne výdavky štátu. Očakáva-
nia o výraznom zväčšení sa kúpyschopnej strednej triedy v Číne sa nenapĺ-
ňajú, a tak je objem predaja zahraničných fi riem v Číne podstatne nižší, ako 
boli ich odhady (Studwell, 2002). V Číne je tiež mimoriadne náročné predá-
vať v dôsledku chýbajúcej infraštruktúry, byrokracie a klientelizmu, neka-
lej konkurencie štátnych podnikov dotovaných čínskou vládou, uprednost-
ňovaniu čínskych dodávateľov, veľkých nákladov na reklamu spôsobených 
kultúrnymi odlišnosťami, atď. (Luo, 2005; Fürst–Nožina, 2002; Kreuzber-
ger, 2000; COM(2006) 631 fi nal, 632 fi nal). V 90. rokoch mnohé veľké za-
hraničné fi rmy, ako napr. Peugeot, Citroen, General Motors, či McDonnell 
Douglas, zaznamenali v Číne obrovské straty (Luo, 2005; Studwell, 2002). 

Podobná fascinácia Čínou sa prejavila aj výrazným prílevom zahranič-
ných investícií. Odborníci sa však dodnes nevedia zhodnúť na tom, kedy 
investície v Číne prinesú dostatočný zisk. Niektorí sa vyjadrujú veľmi ne-
určito, ako napr. Taube (2002): „Je potrebné vložiť podstatné množstvo ka-
pitálu a ria diacich zdrojov a zároveň čakať možno pomerne dlhú dobu, kým 
podnik začne byť ziskový.“ Hannah Boehme, predsedníčka pracovnej sku-
piny pre MSP Obchodnej komory EÚ v Číne, zase hovorí, že fi rmy nechcú 
údaje prezrádzať, iba veľmi málo podnikateľov sa vrátilo späť do Nemecka. 
Odhaduje však, že fi rmy asi menia spôsob svojho fungovania v Číne (God-
frey, 2007). Iné zdroje hodnotia ziskovosť ako veľmi nízku až žiadnu (Hen-
derson, 1999: 233; Economist, 24. 10. 1998; Luo–Howe, 1995: 105). Kým 
Svoboda–Michalík–Spáčil–Štěrba–Durove (2005: s. 95) hovoria o malej zis-
kovosti vo výške asi 3 %, prieskum, ktorý uskutočnil Yanni Yan (2000) u čín-
skych a zahraničných manažérov 67 spoločných podnikov v Číne, priniesol 
o niečo vyšší údaj, 6 %. 

Optimistickejšie údaje uvádza Eurostat, podľa ktorého v rokoch 2001–
2003 dosiahla priemerná ziskovosť investícií z EÚ v Číne 8 %. No to je 
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stále podstatne menej ako výnosnosť investícií EÚ v Rusku (17 %) a v Indii 
(15 %). V roku 2004 tieto hodnoty dosahovali 20 % pre Rusko, 12 % pre In-
diu a 11% pre Čínu (Eurostat, 2007a).

Vzhľadom na to neprekvapí fakt, že objem priamych zahraničných in-
vestícií z EÚ v Číne klesá. Kým ešte v roku 2001 európske fi rmy investo-
vali v Číne 51 mld. EUR (Eurostat, 2007b), v roku 2006 to bolo 9 mld. EUR 
(Eurostat, 2008) a v roku 2009 iba 5,3 mld. EUR (Európska komisia, 2011). 
Mierne stúpla len majetková účasť európskych fi riem v čínskych podnikoch: 
z 97 mld. EUR v roku 2001 na 127 mld. EUR v roku 2005 (Eurostat, 2007a).

Presvedčenie o nevyhnutnosti „ísť do Číny“ významne ovplyvnilo nielen 
fi rmy, ale aj vlády krajín. Najmä začiatkom 90. rokov pricestovali do Číny 
mnohí vysokí štátni predstavitelia, napr. z Nemecka, Francúzska, V. Británie, 
Kanady i USA, a naopak čínski politici vycestovali do Európy a Ameriky. 
Boli podpísané kontrakty za miliardy dolárov, zahŕňajúce predaj lietadiel, či 
elektrární, či investovanie do spoločných podnikov v automobilovom a pe-
trochemickom priemysle a pod. Tieto zmluvy sa však podarilo naplniť len 
v minimálnom rozsahu alebo cena za dodávku klesla oproti pôvodným odha-
dom až o pätinu. Výnimkou boli len nemecké kontrakty, ktorých väčšina sa 
zrealizovala, keďže ich sprevádzal pre čínsku stranu výhodný exportný úver 
(Studwell, 2002: 151–152). 

So ziskom dokázali v Číne produkovať predovšetkým kapitálovo silné 
fi rmy a spoločnosti, ktoré boli schopné prežiť dlhšie obdobie bez ziskov, 
prichádzať na trh stále s novými produktmi, preškoliť čínsky personál, mať 
dobré vzťahy s lokálnymi orgánmi a predovšetkým tie, čo vyrábajú na export. 
Úspech tiež dosiahli podniky, ktoré si u čínskych podnikov využívajúcich 
lacnú pracovnú silu objednávajú zhotovenie výrobkov, ktoré potom v zahra-
ničí predávajú     pod svojou značkou. Ziskových predajcov z radov zahranič-
ných fi riem je v Číne minimum. Jedným z mála sú telekomunikačné fi rmy, 
ktorých úspech bol založený na nových technológiách, ktoré aspoň spočiatku 
nebolo ľahké skopírovať, neexistencii konkurencie v čínskych štátnych pod-
nikoch, ako aj na dopyte zo strany súkromnej, nie štátnej sféry. Zavážili aj 
faktory ako klesajúce náklady v dôsledku veľkovýroby, dostupnosť pre mno-
hých zákazníkov, veľký dopyt z dôvodu prevládajúceho štýlu života, ako je 
odlúčenosť od rodiny, či podnikanie (Fürst–Nožina, 2002; Studwell, 2002; 
Luo, 2005). Produktov spĺňajúcich podobné kritériá je však málo.
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Zahraničná politika ES/EÚ voči Číne

Po druhej svetovej vojne a vzniku ČĽR v roku 1949 mala na spoluprácou me-
dzi Čínou a Európou rozhodujúci vplyv studená vojna a najmä vzťahy s USA 
a Sovietskym zväzom. Západoeurópske štáty začali realizovať samostatnej-
šiu politiku voči Číne až po oteplení vzťahov medzi Čínou a USA v 70. ro-
koch, východoeurópske štáty až po skončení studenej vojny. Od nadviaza-
nia vzťahov medzi Európskym spoločenstvom (ES) a Čínou v roku 1975 sa 
štáty ES snažili hlavne o rozvoj obchodnej spolupráce. Prehlbujúca sa inte-
grácia Európy dala orgánom ES/EU právomoci presadzovať zahranično-ob-
chodnú politiku v mene členských štátov. Na základe hospodárskej dohody 
z roku 1978 si Čína a ES navzájom poskytli doložku najvyšších výhod, čo 
podnietilo veľký rozvoj obchodu. Od roku 1980 bola Čína zaradená do vše-
obecného systému preferencií, teda výhodnejších ciel pre tovary dovážané 
do Európy. V 90. rokoch Európa významne podporovala vstup Číny do WTO 
v snahe o väčšie benefi ty z ekonomickej kooperácie (Algieri, 2002: 67, 69, 
73). Rastúca obchodná spolupráca vyvrcholila v roku 2003, keď sa Čína stala 
druhým najvýznamnejším obchodným partnerom EÚ a únia najväčším ob-
chodným partnerom Číny. Medzi rokmi 2000 a 2006 vzrástol obchod medzi 
Európou a Čínou o 150 % (Eurostat, 2007b). 

ES/EÚ pri rozvoji obchodu s Čínou uplatňovala liberálne princípy, ktoré 
pomerne úspešne fungovali v rámci Európy a presadzovala ich najmä Britá-
nia, Nemecko a čiastočne aj Francúzsko (Breslin, 2004; Gottwald, 2005; Ca-
bestan, 2006). Európa mala záujem na stabilnom a predvídateľnom postupe 
čínskych ekonomických reforiem, preto sa nesnažila izolovať Čínu, ale zbli-
žovať sa s ňou. Európa sa tiež usilovala o zlepšenie vstupu európskeho kapi-
tálu a priemyselných výrobkov na čínsky trh. S tým súvisela snaha presadiť 
transparentnejšie hospodárske praktiky v Číne, rovnaké zaobchádzanie s do-
mácimi a zahraničnými spoločnosťami, znižovanie ciel, rušenie dovozných 
kvót a obchodných monopolov. ES/EÚ tiež apelovala na Čínu, aby sa zjed-
nodušilo riešenia obchodných sporov, otvoril čínsky sektor služieb a dodržia-
vali práva duševného vlastníctva (Algieri, 2002: 75). To malo kompenzovať 
rastúci defi cit zahraničného obchodu medzi Čínou a Európou.

EÚ podporila Čínu počas rokovaní o vstupe do WTO v dôležitej požia-
davke, aby bola kategorizovaná ako rozvojová krajina, za čo Čína v roku 
1996 adresovala Európe objednávku na nákup lietadiel. Čínsky premiér Li 
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Pcheng sa pritom vyjadril, že ak budú Európania intenzívnejšie spolupraco-
vať s Čínou nielen v ekonomickej, ale aj politickej a iných oblastiach, zís-
kajú Európania od Číny ešte viac objednávok (tamtiež: 74). 

Zatiaľ vrcholom spolupráce Číny a EÚ bolo vzájomné označenie sa za 
strategických partnerov v roku 2003 (COM(2003) 533 fi nal; MZV ČĽR, 
2003a). Politika strategického partnerstva bola zo strany EÚ podmienená 
najmä rastom hospodárskeho a politického významu Číny a snahou Európy 
o úžitok z ekonomickej spolupráce s Čínou. Podľa Európskej komisie Čína 
vstúpila do novej fázy sociálnych a ekonomických reforiem, čoraz viac je za-
pojená do svetovej politiky, najmä v rámci multilaterálnych fór. Vďaka dy-
namickému rastu a vstupu do WTO sa Čína rýchlo stáva hlavným hráčom vo 
svetovej ekonomike. Vzhľadom na tieto skutočnosti, EÚ a Čína majú stále 
väčší záujem spolupracovať ako strategickí partneri. Hoci Európska komi-
sia uviedla aj ďalšie oblasti vzťahov, ktoré chce rozvíjať s Čínou, ako me-
dzinárodná bezpečnosť, výskum, demokracia a ľudské práva, hlavný dôraz 
je kladený na hospodársku spoluprácu, od ktorej sa aj odvíjajú mnohé ďalšie 
okruhy (COM(2003) 533 fi nal: 3).

Približne od roku 2003 však možno pozorovať zo strany Európskej únie 
ústup od liberálneho prístupu k Číne. Komisia napr. nie je spokojná s uplat-
ňovaním mechanizmov trhovej ekonomiky v Číne, hlavne so subvencovaním 
podnikov čínskou vládou. Z toho dôvodu sa stále zvyšuje počet antidumpin-
gových opatrení Európy voči Číne. Kým v období medzi rokom 1979 a po-
lovicou 80. rokov Európska komisia iniciovala každoročne dve konania proti 
Číne z dôvodu dumpingu, tento počet vzrástol v 90. rokoch na desať prípa-
dov za rok (Liu–Vandenbussche, 2002). Po roku 2000 iniciuje Európska ko-
misia voči Čínu v priemere 22 konaní každého pol roka (WTO, 2010). Ko-
misia otvorene hovorí, že takéto opatrenia bude využívať vždy, keď zlyhá 
dialóg s Čínou (COM(2006) 631 fi nal).

Európska únie je nespokojná aj s inými príkladmi nedostatočného fungo-
vania princípov trhovej ekonomiky v Číne. Na rozdiel od očakávaní Európy 
majú zahraničné banky stále problém preniknúť na čínsky trh, o čom svedčí 
aj nízka penetrácia čínskeho bankového sektora zahraničným kapitálom vo 
výške 1,5 %. Veľkým problémom zostáva nedodržiavanie práv duševného 
vlastníctva zo strany čínskych fi riem – podľa odhadov 50 % až 60 % dová-
žaných produktov pirátskych značiek pochádza z Číny. Európska únia tvrdí, 
že čínske orgány majú nedostatočnú vôľu efektívne bojovať s týmto problé-
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mom, čínske mechanizmy sú stále málo rozvinuté alebo úplne chýbajú (Ber-
kofsky, 2005: 16; COM(2006) 632 fi nal). Z týchto dôvodov Európska únia 
stále nesúhlasí s udelením statusu trhovej ekonomiky Číne, hoci Čína ju o to 
žiada najmenej od roku 2003 (MZV ČĽR, 2003a). 

Ďalším príkladom prehodnocovania politiky EÚ voči Číne je otázka kvót 
na dovoz textilných výrobkov z Číny do Európy. Podľa dohody o vstupe Číny 
do WTO nemali od januára 2005 platiť žiadne kvóty. No európski výrobcovia 
sa na túto situáciu nedostatočne pripravili, čo viedlo k ohrozeniu desaťtisí-
cov pracovných miest hlavne v Španielsku, Taliansku a Francúzsku, a dotklo 
sa napr. aj Veľkej Británie a Írska. Tieto krajiny potom presvedčili Európsku 
komisiu, aby boli zavedené dodatočné opatrenia, hoci to odporovalo zmluve 
s Čínou (Comino, 2007). Iným prípadom zmeneného prístupu voči Číne je 
otázka zbrojného embarga na vývoz európskych zbraní do Číny. Embargo 
zaviedli Európske spoločenstvá ako aj USA po násilnom potlačení demon-
štrácií na Námestí nebeského pokoja. V snahe získať ešte väčšiu priazeň 
čínskeho vedenia, ktorá by umožnila väčšiu úspešnosť pre európske fi rmy 
v Číne, ako aj nové zisky pre európske zbrojárske podniky, argumentovali 
začiatkom nového milénia niektorí európski politici za zrušenie embarga. Ku 
francúzskemu prezidentovi Chiracovi a nemeckému kancelárovi Schröderovi 
sa v roku 2004 pridal aj britský premiér Blair a Čína takéto aktivity uvítala 
(Tang, 2005; Shambaugh, 2004). Nesúhlas predstaviteľov tých európskych 
štátov, ktoré patria ku kritikom dodržiavania ľudských práv v Číne a nena-
chádzajú sa v nich ani významnejší výrobcovia zbraní a predovšetkým tlak 
zo strany USA nezrušiť embargo, ako aj kritické vyjadrenia niektorých štá-
tov susediacich s Čínou, napokon mali za následok pretrvanie embarga EÚ 
(Shambaugh, 2005; Glen–Murgo, 2007). Záujmy hospodárskeho prospechu 
ustúpili z obavy pred hroziacimi stratami v iných oblastiach.

Obrat možno pozorovať aj v politike EÚ voči Číne v otázke ľudských 
práv. V 80. a 90. rokoch, s krátkou prestávkou po júni 1989, presadzovala 
Európa posilňovanie obchodnej spolupráce s Čínou, ktoré malo napomôcť 
aj zlepšeniu stavu ľudských práv v Číne. V polovici 90. rokov členovia ES/
EÚ prestali kosponzorovať iniciatívy v Komisii OSN pre ľudské práva, ktoré 
kritizovali stav ľudských práv v Číne, a Európska únia začala tieto otázky 
riešiť nie konfrontáciou, ale pravidelným dialógom s čínskymi predstavi-
teľmi (Baker, 2002). V posledných rokoch však EÚ kriticky vníma, že sa 
ľudské práva v Číne zlepšujú veľmi pomaly. Napríklad v roku 2006 Európ-
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ska komisia konštatovala, že sa jej očakávania od dialógu o ľudských prá-
vach s Čínou nenapĺňajú a dialóg by mal byť viac orientovaný na konkrétne 
výsledky (COM(2006) 631 fi nal). Pritom ešte strategický dokument z roku 
2003 sa o dialógu vyjadroval optimisticky ako o „cennej platforme ako an-
gažovať Čínu v citlivých otázkach“, aj keď zdôrazňoval potrebu zamerania 
sa na výsledky a prepojenia na rozhodovanie čínskych orgánov (COM(2003) 
533 fi nal). 

Pravdepodobne doteraz najostrejšie vyjadrenie Európy k ľudským prá-
vam v Číne prišlo po potlačení nepokojov v Tibete čínskymi orgánmi v marci 
2008. Predsedníctvo EÚ vydalo deklaráciu, v ktorej prejavilo ľútosť rodinám 
obetí, vyzvalo čínsku vládu zaoberať sa požiadavkami Tibeťanov v oblasti 
ľudských práv a začať konštruktívny dialóg. Následne Európsky parlament 
prijal rezolúciu, v ktorej odsúdil brutálny zásah voči tibetským demonštran-
tom. Čínski predstavitelia rezolúciu odmietli ako zasahovanie do vnútor-
ných záležitostí Číny (MZV ČĽR, 2008). Hoci sa uskutočnilo niekoľko kôl 
rokovaní medzi predstaviteľmi čínskej vlády a dalajlámom, tieto nedospeli 
k žiad nym výsledkom. V reakcii na dalajlámovu cestu do Európy koncom 
roka 2008 Čína odložila pravidelný samit s predstaviteľmi EÚ (Európska ko-
misia, 2008).

Rastúce žaloby na pôde WTO, nesúhlas s udelením statusu trhovej eko-
nomiky a so zrušením zbrojného embarga, zavedenie kvót na dovoz textilu, 
ako aj intenzívnejšia kritika dodržiavania ľudských práv svedčia o zvažo-
vaní nákladov a prínosov partnerstva s Čínou zo strany Európskej únie, teda 
o racionálnom rozhodovaní. I keď členské štáty EÚ často nemajú jednotný 
názor, ako postupovať voči Číne, a prijatiu rozhodnutia predchádzajú nie-
koľkomesačné rokovania, politika EÚ naznačuje ústup od partnerstva za-
loženého hlavne na očakávaných ekonomických prínosoch. Osem rokov po 
ohlásení strategického partnerstva sa vzťahy medzi Čínou a EÚ nezmenili na 
žiadnu vyššiu formu vzťahu. Nedošlo ani k podpisu novej zmluvy o spolu-
práci, ktorá má nahradiť zastaraný dokument z roku 1985 a poskytnúť právny 
rámec nie len k hospodárskej, ale aj politickej spolupráci. Hoci sa podpis 
zmluvy už dlhšie očakáva, zatiaľ nie sú známe ofi ciálne správy o pokroku 
v rokova niach. Európa naďalej hovorí o potrebe rozvíjať strategické partner-
stvo s Čínou (Európska komisia, 2008), konkrétne kroky Európskej únie však 
o budovaní strategického partnerstva nesvedčia.
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Prípad Slovenska

Keďže na európsku zahraničnú politiku významne vplýva rozhodovanie člen-
ských štátov, je dôležité skúmať, či sa pri tvorbe zahraničnej politiky voči 
Číne rozhodujú racionálne aj štáty samé. Jednou z krajín EÚ, ktorá inten-
zívne rozvíja vzťahy s Čínou, je Slovensko. Aj keď Slovensko, ako malý 
štát, nemá taký dosah na formulovanie európskej zahraničnej politiky voči 
Číne ako napr. Nemecko, Francúzsko či Británia, istý vplyv možno pozoro-
vať. Napríklad Slovensko predsedalo od novembra 2007 do mája 2008 Vý-
boru ministrov Rady Európy, od júna 2008 do júna 2011 bolo spoločne so 
šiestimi ďalšími členmi EÚ členom Rady OSN pre ľudské práva, zúčastňuje 
sa na summitoch Ázia–Európa a ďalších vrcholných schôdzkach, a tak, ako 
iné členské krajiny únie, aj Slovensko bude šesť mesiacov pôsobiť ako pred-
sednícka krajina EÚ (v roku 2016). Čínski predstavitelia sú si vedomí tohto 
vplyvu a na stretnutiach so slovenskými zástupcami otvárajú aj otázky európ-
sko-čínskych vzťahov. Napríklad v roku 2006 minister zahraničných vecí Li 
Čao-sing (Li Zhaoxing) na stretnutí so slovenským partnerom Kubišom vy-
jadril nespokojnosť s existujúcim embargom na dovoz zbraní a vojenského 
materiálu z EÚ do ČĽR, ako aj s otázkou doteraz neschváleného statusu trho-
vej ekonomiky pre ČĽR.3

Táto časť štúdie sa venuje problému, či možno slovenskú zahraničnú po-
litiku voči Číne interpretovať ako výsledok zvažovania nákladov a prínosov. 
Pri hľadaní odpovede na túto otázku sú porovnané vzťahy Slovenska s Čínou, 
Japonskom a Kóreou v snahe zistiť, nakoľko sa slovenská zahraničná politika 
zameriava na Čínu. Ďalej štúdia skúma, či Slovensko pokračovalo v rozvíjaní 
vzťahov s Čínou napriek tomu, že zodpovedné orgány charakterizovali po-
litiku voči Číne za neefektívnu/neúspešnú alebo či pri realizácii zahraničnej 
politiky voči Číne možno pozorovať zvažovanie jej vstupov a výstupov.

 

Postavenie Číny v slovenskej zahraničnej politike

ZAHRANIČNÁ POLITIKA SLOVENSKA VOČI ČÍNE

Udržiavanie dobrých vzťahov s Čínskou ľudovou republikou patrí prakticky 
od rozdelenia Československa k prioritám slovenskej zahraničnej politiky. 
Svedčia o tom vládne materiály, styková činnosť a ústretové správanie sa 
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k problematickým otázkam súvisiacim s Čínou, ako sú ľudské práva, otázka 
menšín, či vzťahy s Taiwanom. V období vlády premiérov J. Čarnogurského 
(1993) a V. Mečiara (1993–1998) preferovalo Slovensko spomedzi krajín 
východnej Ázie vzťahy s Japonskom, a to pre snahu získať pôžičky na vý-
stavbu komunikácií a o vstup japonských investorov.4 No aj v tomto období 
sa zahraničná politika vyznačovala osobitou pozornosťou voči Číne. Premiér 
Mečiar navštívil Čínu hneď v druhom roku svojho pôsobenia v úrade pre-
miéra samostatnej SR (1994), nasledoval predseda parlamentu (1995), pre-
zident (1996) a minister zahraničných veci (1997). V roku 1995 založili po-
slanci Národnej rady SR osobitnú skupinu priateľstva s ČĽR.

Čína je v popredí aktivít zahraničnej politiky SR najmä v období posled-
ných desiatich rokov. Vláda M. Dzurindu (1998–2006) označila Čínu za naj-
dôležitejšiu krajinu v regióne Ázie, Austrálie a Oceánie, pred Japonskom 
a Indiou a neskôr pribudla Kórea.5 Rovnako vláda R. Fica (2006–2010) po-
kladala Čínu vďaka obratu obchodnej výmeny za najvýznamnejšieho ob-
chodného partnera SR v Ázii, stavajúc si za cieľ zníženie negatívnej bilancii 
obchodu (Správy o plnení…, 2007). Strednodobá stratégia zahraničnej poli-
tiky SR do roku 2015 prijatá v roku 2004 sa nezmieňuje o vzťahoch so žiad-
nou krajinou východnej Ázie. Iný vládny materiál, Proexportná stratégia SR 
2007–2013, zaraďuje Čínu medzi krajiny s vysokým potenciálnom rastu ex-
portu, teda do druhej skupiny prioritných krajín. Vláda I. Radičovej (od júla 
2010) sa vo vzťahoch s Čínou výraznejšie neprofi lovala.

Pozornosť Číne dokumentujú aj mimoriadne časté cesty vládnych pred-
staviteľov, v porovnaní s návštevami iných ázijských štátov a vysoké štátne 
vyznamenania udelené odchádzajúcim čínskym veľvyslancom (Fürst–
Pleschová, 2010: 1372). V Česku sa pritom v roku 1999 podobný pokus vy-
znamenať odchádzajúceho čínskeho veľvyslanca skončil neodovzdaním vy-
znamenania, a to pre odpor časti politikov i kritické ohlasy v médiách (Fürst, 
2008). Na Slovensku prevládla prax odovzdávať vyznamenania väčšine od-
chádzajúcich veľvyslancov.6 

Predstavitelia slovenskej vlády sa vyhýbajú kritizovaniu Číny, či už ide 
o porušovanie ľudských práv, otázku tibetskej menšiny, či vzťahy s Taiwa-
nom. Na rozdiel od známych kritikov Číny – Poľska a Českej republiky –, 
s ktorými Slovensko zdieľa spoločnú skúsenosť s komunistickým režimom, 
len minimum slovenských politikov refl ektuje túto skúsenosť vo vzťahoch 
s Čínou. Bývalý predseda parlamentu Pavol Paška dokonca nebral ohľad ani 
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na symboliku 17. novembra, ktorý sa Slovensku slávi ako štátny sviatok boja 
za slobodu a demokraciu, a v roku 2008 práve v tento deň pricestoval na náv-
števu Číny. Zo štátnych predstaviteľov sa pri ofi ciálnej príležitosti iba traja 
kritickejšie vyjadrili k otázke ľudských práv v Číne. Pavol Hrušovský, pod-
predseda a neskôr predseda slovenského parlamentu, niekdajší prezident Mi-
chal Kováč a štátny tajomník MZV Jaroslav Chlebo.7 

Okrem mlčania o ľudských právach sa slovenskí politici zdržiavajú aj 
iných prejavov, ktoré by mohli vyvolať protesty čínskeho vedenia. Napríklad 
väčšina vládnych predstaviteľov sa odmietla stretnúť s dalajlámom počas 
jeho neofi ciálneho pobytu na Slovensku v roku 2001 (Tibetské listy, 11/2001), 
rovnako ako aj v roku 2009 (Dalajlama na Slovensku). Slovenská vláda tiež 
venovala minimálnu pozornosť Taiwanu. Až v roku 2003, v súvislosti s ot-
vorením Taipeiskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave, vláda deklarovala 
záujem o rozvoj hospodárskej a kultúrnej spolupráce aj s Taiwanom na báze 
neofi ciálnych kontaktov.8 

Čína pritom nepatrí medzi významných hospodárskych partnerov Sloven-
ska, a to ani z hľadiska objemu exportu do Číny, ani z pohľadu investícií, či 
poskytnutých pôžičiek. Z ázijských krajín na Slovensku podstatne viac in-
vestovali kórejské a japonské fi rmy, ktoré patria medzi najvýznamnejších 
investorov na Slovensku a vývoz ich produktov pomáha zlepšovať bilan-
ciu zahraničného obchodu SR. V obchodnej spolupráci sa podstatne lepšie 
darí slovenskému exportu do Japonska ako do Číny. Napríklad zvrátenie 
dlhodobo vysokého salda zahraničného obchodu do veľkej miery ovplyvnila 
úspešnosť bratislavskej automobilky Volkswagen na japonskom trhu. Japon-
sko tiež poskytlo Slovensku pomerne vysoké úvery, granty pre kultúrne in-
štitúcie a univerzity a technickú pomoc.9 

Kórea a Japonsko patria, na rozdiel od Číny, medzi hodnotovo podobných 
partnerov Slovenska. V roku 2007 japonský minister zahraničných vecí Taro 
Aso predstavil na návšteve Slovenska novú stratégiu japonskej zahraničnej 
politiky, ktorá sa zameriava na spoluprácu s partnermi s podobnými hodno-
tám.10 Táto stratégia svedčí aj o tom, že sa Slovensko javí Japonsku ako part-
ner s istou dôležitosťou, kým podobné signály zo strany Číny chýbajú. Uve-
dené skutočnosti sa však výraznejšie neodrazili na náraste významu, ktorý 
Slovensko pripisuje Japonsku a Kóree. Japonsko stále fi guruje ako partner 
číslo dva vo vzťahoch Slovenska s východnou Áziou. Proexportná stratégia 
SR 2007–2013 zaradila Japonsko do tretej skupiny dôležitých štátov a Kóreu 
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(rovnako ako Čínu) medzi krajiny s vysokým potenciálnom rastu exportu, 
teda do druhej skupiny prioritných krajín. 

ZAHRANIČNÁ POLITIKA SR VOČI ČÍNE: OTÁZKA RACIONALITY 

V ROZHODOVANÍ

Slovenské orgány hodnotia politiku voči Číne kladne, pokladajúc vzťahy 
s Čínou za veľmi dobré, a snažia sa zameriavať hlavne na hospodársku spo-
luprácu. Vláda podporuje projekty najmä v čínskej energetike, poľnohos-
podárstve a turizme, zvýšenie vývozu na čínsky trh a vyváženosť vzájom-
ných návštev na najvyššej úrovni. V otázkach citlivých pre Čínu, ako sú 
dodržiavanie ľudských práv, tibetská a taiwanská otázka, vláda konštatuje 
postup v koordinácii s európskymi partnermi, principiálny, bez konfrontač-
ných prístupov, prostredníctvom rovnocenného dialógu smerom k ich postup-
nému napĺňaniu. Približne od roku 2002 možno pozorovať snahu o priláka-
nie zahraničného kapitálu z Číny. Jediné kritickejšie hodnotenie výsledkov 
zahraničnej politiky voči Číne predstavuje konštatovanie o pretrvávajúcom 
schodku obchodnej bilancie a o nesúhlasnej reakcii Číny na otvorenie Tai-
pejskej reprezentačnej kancelárie.11 

Slovenská vláda tiež chce podporovať aktivity slovenských podnikov 
v súvislosti s rozvojom strednej a západnej Číny a využitie bratislavského 
letiska čínskymi dopravcami. Ako úspešnú hodnotí spoluprácu v oblasti škol-
stva, najmä činnosť jediného lektorátu slovenského jazyka v Ázii, ako aj 
v oblasti vedy, kultúry a športu. Vláda tiež oceňuje dobrú kooperáciu v me-
dzinárodných organizáciách s dôrazom na spoločné pôsobenie v BR OSN 
a Slovensko deklaruje záujem o budovanie strategického partnerstva s ČĽR.12 

Napriek tomuto pozitívnemu hodnoteniu fakty svedčia skôr o tom, že vý-
sledky zahraničnej politiky Slovenska voči Číne sú malé. Slovensko zo svo-
jich obchodov v Číne presadilo iba výstavbu dvoch blokov elektrárne v Shen-
tou (dohadovala sa pätnásť rokov, pričom cena dodávky klesla zo 400 mil. 
USD na 268 mil. USD). Slovenskí politici sa šesť rokov angažovali v ne-
transparentnom projekte zalesňovania Číny, v ktorom Slovensko poskytlo 
Číne dar za dva milióny korún. Hoci Slovensko napokon žiaden kontrakt 
nezískalo, premiér Fico ešte v roku 2007 potvrdil ochotu pokračovať v pro-
jekte. Oba spoločné slovensko-čínske podniky, založené v 90. rokoch, boli 
predané alebo zanikli. 
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Slovensko dlhodobo zaťažuje najmä obrovský defi cit obchodu s Čínou. 
Iba jedna z fi riem, ktorá patrila medzi najväčších slovenských exportérov do 
Číny, dokázala v tomto vývoze pokračovať aj po roku 2000. Slovenský vývoz 
do Číny síce rastie (148 mil. korún v roku 1998, 971 mil. EUR v roku 2010), 
no jeho podstatnú časť dnes tvorí vývoz nadnárodných spoločností a pobo-
čiek zahraničných fi riem pôsobiacich na Slovensku.13 Tieto fi rmy pri vývoze 
do Číny nevyužívajú štátnu podporu, ani na ich aktivity nevplývajú politické 
vzťahy Slovenska s Čínou, vrátane prípadnej kritiky ľudských práv, situácie 
v Tibete, či intenzívnejších obchodných a kultúrnych vzťahov s Taiwanom. 

Slovenské fi rmy hodnotia presadzovanie sa na čínskom trhu ako mimori-
adne náročné. V prieskume o skúsenostiach s exportom do Číny označilo 
štyridsať manažérov slovenských podnikov, ktorí patrili medzi úspešnejších 
vývozcov do Číny, za hlavnú prekážku obchodu bariéry čínskeho trhu pro-
tekcionizmus, byrokraciu a klientelizmus, nerešpektovanie práv duševného 
vlastníctva, nejasnú legislatívu a netransparentný daňový systém. Trápi ich 
aj náročný proces budovania dobrého mena v Číne, odlišnosti v obchodnom 
rokovaní, vzťahy s lokálnymi orgánmi a nedostatok kvalifi kovaných pracov-
níkov, ktorých by mohli vyslať do Číny (Pleschová, 2007). Ich skúsenosti 
boli veľmi podobné, ako majú iní zahraničné fi rmy pôsobiace v Číne (Chen–
Reger, 2004; Fürst–Nožina, 2002; Kreuzberger, 2000; Luo, 2000; Selmer, 
1998). Intenzívne politické kontakty s Čínou na tieto problémy nemali dopad.

Dokonca aj čínski predstavitelia viackrát upozornili slovenských partne-
rov, že politické vzťahy nie sú určujúcim faktorom úspešnej hospodárskej 
spolupráce. Napríklad premiér Wen Ťia-pao sa počas návštevy Slovenska vy-
jadril, že hoci Čína víta účasť slovenských podnikov vo výberových kona-
niach na dodávateľov pre energetické projekty (jedna zo slovenských priorít), 
od roku 2006 bude v tejto oblasti ponuka prevyšovať dopyt vzhľadom na re-
latívne vysoký počet ukončených a rozostavaných elektrární rôznych typov 
a získať objednávky na dodávky bude preto oveľa ťažšie. Podobne námestník 
ministra obchodu ČĽR Ťiang Ceng-wej upozornil slovenských kolegov na 
skutočnosť, že „čínske fi rmy sa stále viac správajú trhovo, racionálne a po-
dobný prístup očakávajú aj od svojich zahraničných partnerov“.14 

Podobne ako vývoz do Číny zaostali za očakávaniami čínske investície na 
Slovensku. Doteraz na Slovensku investovali len dve čínske fi rmy. Výrobca 
počítačov Lenovo otvoril v Bratislave v roku 2006 svoju pobočku pre strednú 
a východnú Európu, ktorá však nerealizuje výrobu, ale predaj. Spoločnosť 
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Huawei, ktorá prišla približne v tom istom čase, dodáva techniku a služby 
telekomunikačným operátorom. Na Slovensku zamestnáva niekoľko ľudí, 
hlavne vysokokvalifi kovaných pracovníkov z Číny. Čínske investície pre-
výšil niekoľkonásobne aj taiwanský kapitál, keď na Slovensku založili pre-
važne výrobné podniky viaceré taiwanské spoločnosti (Foxconn, AU Optro-
nics, Eson, Teco) a thajsko-taiwanská Delta Electronics (www.sario.sk). 

Prevažne jednostrannou záležitosťou zostali aj medzivládne návštevy. Slo-
venskí predstavitelia pozývali čínskeho premiéra aj prezidenta počas celého 
obdobia 90. rokov, no uskutočnila sa len návšteva ministra zahraničných vecí 
v roku 1995 a predsedu parlamentu v roku 2000. Čínsky premiér pricestoval 
na Slovensko až v decembri 2005 a premiér až v júni 2009. 

Napokon, spolupráca s Čínou prebiehala s komplikáciami aj v iných ob-
lastiach. Čínske MZV pri príležitosti otvorenia reprezentačnej kancelárie Tai-
wanu v Bratislave vydalo pomerne ostré vyhlásenie: „Slovenská vláda jasne 
prisľúbila rešpektovať princíp jednej Číny obsiahnutý v Spoločnom vyhlá-
sení a v Komuniké pri príležitosti nadviazania diplomatických vzťahov me-
dzi Čínou a Slovenskom. Taiwanská kancelária na Slovensku je neofi ciálna 
a mimovládna. Slovenská vláda nebude mať s Taiwanom žiadne ofi ciálne vý-
meny. Akýkoľvek pokus zničiť priateľské vzťahy medzi Čínou a Slovenskom 
nemá nádej na úspech“ (MZV ČĽR, 2003). K otvoreniu bratislavskej kan-
celárie pritom došlo v čase, keď kancelárie existovali už v mnohých eu-
rópskych mestách vrátane Bruselu, v susednej Prahe dokonca desať rokov 
a otvorenie pražskej kancelárie čínska vláda vôbec nekomentovala (Fürst–
Pleschová, 2010: 1357).

Problematická bola kooperácia s Čínou aj počas slovenského členstva 
v Bezpečnostnej rade OSN, keď sa Slovensko podieľalo na riešení otázok 
súvisiacich s raketovými skúškami a jadrovým testom v Severnej Kórei. Kým 
Slovensko spolu s Japonskom a USA presadzovalo prísnejšie sankcie voči 
Severnej Kórei, Čína bola za miernejší postup.15 To pravdepodobne vyvo-
lalo nesúhlas Pekingu, aby Slovensko naďalej predsedalo výboru OSN pre 
dohľad nad dodržiavaním sankcií uvalených na Severnú Kóreu. Po necelých 
troch mesiacoch činnosti sa začiatkom roka 2007 Slovensko muselo pred-
sedníctva vzdať.16

Slovenskí predstavitelia tiež museli niekoľko rokov lobovať za obnovenie 
lektorátu slovenčiny v Pekingu a až do vstupu Slovenska do EÚ sa nepoda-
rilo zorganizovať žiadne vystúpenie kultúrneho súboru v Číne. Väčšia ústre-
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tovosť z čínskej strany sa prejavila až v posledných dvoch rokoch, keď bol 
v Bratislave otvorený Konfuciov inštitút a nová ministerská dohoda s Čínou 
zdvojnásobila počet slovenských študentov, ktorí môžu absolvovať vzdelá-
vací pobyt v Číne.17 

Slovensko teda pokračuje v intenzívnom rozvoji vzťahov s Čínou, pri-
čom slovenské orgány len minimálne zvažujú vstupy a výstupy politiky voči 
Číne, ako to dokumentuje porovnanie hodnotenia výstupov zahraničnej po-
litiky SR voči Číne zo strany slovenských orgánov a skutočných výsledkov 
politiky. Rozhodovanie v zahraničnej politike voči Číne preto nemožno vní-
mať ako racionálne. Orientácia Slovenska na Čínu je teda dôsledkom iných 
vplyvov, konkrétne môže byť následkom inštitucionálneho vplyvu Európ-
skej únie, alebo tiež môže byť výsledkom predstavy o prospechu z hospo-
dárskej spolupráce s Čínou. 

Vplyv Európskej únie 

Zahraničná politika SR bola do veľkej miery ovplyvnená eurointegračným 
úsilím. V prvom období po získaní samostatnosti v roku 1993 sa priority slo-
venskej zahraničnej politiky sústreďovali na bezproblémový prechod záväz-
kov a práv na Slovensko ako jeden z nástupníckych štátov Česko-Slovenska 
a na integráciu do Európskej únie a NATO. Slovenská republika požiadala 
o členstvo v EÚ v júni 1995, pričom sa v memorande priloženom k žiadosti 
dobrovoľne zaviazala koordinovať svoju zahraničnú a bezpečnostnú poli-
tiku s EÚ už v predvstupovom období. Po tom, čo sa v nasledujúcich ro-
koch pre neplnenie politických kritérií Slovensko ocitlo v akejsi novej „vý-
chodnej strednej Európe“ (Duleba–Lukáč–Wlachovský, 1998: 15, 40), sa od 
roku 1998 stalo absolútnou prioritou slovenskej zahraničnej politiky člen-
stvo v únii a NATO. 

S týmito aktivitami bola spätá aj snaha o zosúladenie zahraničnej politiky 
s politikou EÚ. Aj keď si členské štáty EÚ zachovávajú vo veľkej miere suve-
renitu v oblasti zahraničnej politiky, vstup Slovenska do Únie do istej miery 
ovplyvnil vzťahy s tretími štátmi: zmenili sa niektoré záväzky Slovenska vy-
plývajúce z bilaterálnych zmlúv, pričom začali platiť rovnaké záväzky, ako 
majú iné krajiny únie. V prípade vzťahov s Čínou ide napr. o pravidlá pre do-
voz tovaru z Číny, podmienky vstupu a pobytu čínskych občanov, a osobitne 
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turistov. Nová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Čínou, ktorej 
uzavretie sa pripravuje, by sa mala vzťahovať aj na Slovensko.

Materiály slovenskej vlády na viacerých miestach refl ektujú vplyv Únie 
na slovenskú zahraničnú politiku voči východnej Ázii. Napríklad sa spo-
mína fakt, že v rokoch 2006–2007 sa EÚ sa intenzívnejšie venovala posilne-
niu spolupráce s krajinami Ázie v rámci procesu ASEM, ako aj príprave 
na summity s Čínou, Indiou, Japonskom a Kóreou v rámci programov stra-
tegického partnerstva (aj za účasti SR) a v roku 2007 EÚ schválila Straté-
giu pre strednú Áziu, keďže tu neustále zvyšujú svoj politický vplyv Rusko 
a Čína. MZV SR označilo summit s Čínou v roku 2006 za prelomový, pretože 
sa „podarilo dosiahnuť konsenzus s prípravou novej dohody o partnerstve 
a spolupráci medzi EÚ a Čínou, ktorá je príspevkom k posilneniu vzájomnej 
politickej a ekonomickej spolupráce. SR podporovala snahy o prípravu no-
vej dohody o partnerstve a spolupráci vzhľadom na rastúcu úlohu Číny ako 
globálneho hráča vo svete v politickej, ekonomickej a rozvojovej oblasti.“18 

Slovenské orgány sa zmieňujú o posilňovaní pragmatickej partnerskej 
spolupráce s Čínou v kontexte budovania strategického partnerstva medzi 
Európskou úniou a Čínou.19 Vláda ďalej vysvetľuje, že v prípade spoločných 
cieľov európskej zahraničnej politiky v otázkach citlivých pre ČĽR, ako sú 
dodržiavanie ľudských práv, tibetská a taiwanská otázka, SR postupuje ko-
ordinovane s ostatnými európskymi partnermi.20 

Hoci slovenská zahraničná politika vníma aktivity EÚ v oblasti vzťahov 
s Čínou a východnou Áziou celkovo, v ofi ciálnych materiáloch nemožno 
nájsť zmienku o aktivitách, ktoré by svedčili o úsilí výrazne koordinovať 
slovenskú politiku voči východnej Ázii s európskou, či dokonca o prípadnej 
podriadenosti európskej zahraničnej politike. Pred vstupom do EÚ Sloven-
sko muselo zladiť svoje zákony s európskymi. Keďže však integrácia EÚ ne-
dosiahla v tejto oblasti takú úroveň ako v iných oblastiach, kapitola Spoločná 
bezpečnostná a zahraničná politika nevyžadovala príliš modifi kovať sloven-
skú legislatívu, a tak bola jednou z prvých, ktoré SR uzavrela.21 

Takisto nemožno nájsť zmienku, že by Európska únia od Slovenska vy-
žadovala určité kroky v zahraničnej politike, či už voči Číne, Japonsku, Kó-
rey, Indii či dokonca Taiwanu. Naopak, napr. v politike voči Číne dokáže 
byť EÚ jednotná iba v oblastiach, kde majú členské štáty spoločné záujmy, 
ako je napr. snaha o odstránenie bariér obchodu a podnikania v Číne. V ob-
lastiach odlišných záujmov štáty EÚ iba zložito a dlho hľadajú konsenzus: 
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v niektorých prípadoch sa im ho po čase podarilo nájsť (napr. zavedenie kvót 
na dovoz textilu z Číny, či ponechanie zbrojného embarga), v iných ho do-
dnes hľadajú (kritika dodržiavania ľudských práv v Číne, vzťahy s predsta-
viteľmi azylovej vlády Tibetu). 

Slovensko rešpektuje politiku jednej Číny, no nie v súlade s Európskou 
úniou, ale v súlade s tým, ako konajú takmer všetky ostatné štáty sveta. Ani 
nedostatok kritiky stavu ľudských práv v Číne zo strany Slovenska nemožno 
spájať s politikou EÚ, keďže napr. v poslednej stratégii vzťahov voči Číne 
z roku 2006 je EÚ pomerne kritická a požaduje od Číny konkrétnejšie vý-
sledky svedčiace o pokroku v tejto oblasti (COM(2006) 631 fi nal: 4) a v de-
cembri 2008 v Európskom parlamente opäť vystúpil dalajláma. Preto, aj keď 
možno pozorovať istý vplyv aktivít EÚ smerom k budovaniu strategického 
partnerstva s Čínou na slovenskú zahraničnú politiku, nemožno vplyv EÚ 
považovať za rozhodujúci. Orientácia Slovenska na Čínu nie je primárne ná-
sledkom inštitucionálneho vplyvu Európskej únie.

Vplyv názorov na zahraničnú politiku SR voči Číne

Výsledky rozhodovania v zahraničnej politike SR voči Číne môže pomôcť 
vysvetliť názor slovenských predstaviteľov, že posilňovanie partnerstva s Čí-
nou prinesie ekonomický prospech pre Slovensko. Toto presvedčenie o prí-
čine a následku pomohlo určiť smer rozhodovania, na ktorú krajinu zame-
rať obmedzené prostriedky zahraničnej politiky a stalo sa cestovnou mapou 
pre politiku voči Číne.

Kabinet M. Dzurindu pokladal Čínu za najdôležitejšiu krajinu v regi-
óne Ázie, Austrálie a Oceánie najmä pre prebiehajúce hospodárske reformy 
v Číne a politiku otvárania sa svetu, ktoré podľa vlády vytvárali predpo-
klady pre stále intenzívnejšiu hospodársku spoluprácu, vrátane prílevu čín-
skych investícií na Slovensko. Interakcia s Čínou bola zdôvodňovaná aj tým, 
že krajina je stálym členom BR OSN.22 Vláda konštatovala potrebu zodpo-
vednejšieho a aktívnejšieho prístupu zahraničnej politiky nielen k Číne, ale 
aj Japonsku, Indii, Indonézii, Kóree, Austrálii a ďalším ázijským a latinsko-
-americkým krajinám pre ich geopolitický význam i členstvo v medziná-
rodných organizáciách. „Napriek limitujúcemu faktoru geografi ckej vzdia-
lenosti predstavujú uvedené krajiny pre slovenskú ekonomiku v závislosti od 
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ekonomickej úrovne rozsiahle a pomerne absorpčné trhy alebo zdroje inves-
tícií a výhodných úverov.“23

Geopolitický význam, silnejúce postavenie v medzinárodných vzťahoch, 
potreba väčšej vyváženosti obchodnej výmeny, hľadanie alternatívnych trhov 
a prilákanie zahraničných investícií boli uvádzanými dôvodmi pozornosti 
celej východnej Ázii. Vláda sa nazdávala, že sa vytvárajú „predpoklady pre 
sformovanie dominantného centra svetovej ekonomiky v tomto regióne v na-
sledujúcich desaťročiach. S hospodárskym rastom vzrastá podiel kľúčových 
krajín kontinentu na aktívnom ovplyvňovaní svetového diania a pri riešení 
aktuálnych globálnych bezpečnostných a ekonomických problémov.“ K zvý-
razneniu regiónu v úlohách zahraničnej politiky prispelo tiež úsilie o získa-
nie podpory ázijských krajín pre kandidatúru Slovenska do BR OSN v ro-
koch 2006–2007.24

Vláda R. Fica taktiež zdôvodňovala dôležitosť Číny pre Slovensko sna-
hou posilniť ekonomický rozmer zahraničnej politiky (Správa, 2006) a eko-
nomickým rastom oblasti: „Región Ázie si vďaka svojmu dynamickému hos-
podárskemu rastu získava čoraz významnejšie postavenie v medzinárodných 
vzťahoch. Zahraničnopolitické pôsobenie SR v Ázii bude vychádzať z potreby 
posilňovania partnerstva s významnými krajinami regiónu – Čínou, Japon-
skom, Indiou, Kórejskou republikou – s cieľom vytvárať vhodné podmienky 
pre všestranný rozvoj vzťahov s dôrazom na hospodársku spoluprácu. Záro-
veň budeme vhodnými formami a prostriedkami podporovať smerovanie roz-
víjajúcich sa ázijských ekonomík k trvalo udržateľnému rozvoju v politicky 
a bezpečnostne stabilnom prostredí.“25

Predseda vlády Fico považoval za kľúčovú otázku pre slovenskú ekono-
miku efektívnejšie uplatnenie sa na svetových trhoch. Pritom argumento-
val, že Čína v tomto kontexte patrí perspektívne k jedným z najdôležitejších 
partnerov SR.26 Vzťahy s Čínou treba rozvíjať, lebo v záujme ekonomickej 
spolupráce tak robia aj iné krajiny, a pre malé Slovensko môže byť čínsky 
trh veľmi významný. Premiér počas svojej návštevy Číny vyhlásil: „Úlo-
hou predsedu vlády je prísť a otvoriť politicky dvere. To som urobil v ma-
ximálnej miere. Požiadal som čínsku stranu o podporu konkrétnych projek-
tov, ktoré sme mali vytipované dopredu. ... Všade tam, kde som mená fi riem 
pospomínal, tak čínska strana reagovala pozitívne. Táto cesta je prelomová 
a som presvedčený, že ovocie budeme mať o pár rokov. (...) Na tunajšom ob-
rovskom trhu by sa stratilo celé Slovensko so svojou produkciou. Tak prečo 
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nevyužiť príležitosť? Úloha politikov nie je vykrikovať spoza plotu, ale sad-
núť do lietadla a ísť tam, kde je nejaká možnosť biznisu. Ak si niekto myslí, 
že urobíme dieru v Európe, tak je na veľkom omyle. Tie možnosti na európ-
skom trhu sú vyčerpané, a treba hľadať nové. Čína je šanca. (...) Veď celý 
svet chodí do... Číny.“27 

Aj pre predsedu parlamentu Pavla Pašku bolo presvedčenie o perspektív-
nosti hospodárskej spolupráce s Čínou dôvodom rozvíjať intenzívne vzťahy 
s Čínou. „Potvrdil som zámer Slovenska naďalej, nech už to akokoľvek, kto-
koľvek chce spochybňovať, pokračovať vo vysokej frekvencii stretnutí na 
úrovni parlamentov, komisií, výborov, ale aj na ekonomickej a hospodárskej 
úrovni, pretože si myslím, že Slovensko takéto vzťahy bude do budúcnosti 
veľmi potrebovať,“ povedal pred záverom svojho pobytu v Číne.28 

Dôvodom zamerania sa na Čínu boli aj očakávania aj v oblasti investícií. 
Napríklad opozičný poslanec NR SR Gábor Gál (SMK), člen ofi ciálnej dele-
gácie predsedu parlamentu v Číne, povedal: „Keďže sa nám pomaly minuli 
zahraniční investori zo západných európskych krajín, treba otvoriť trh iným 
možným investorom. Čína je určite veľkým adeptom.“29 

Orientácii na Čínu napomohli aj principiálne názory slovenských politi-
kov, ktorí zväčša nevnímajú negatívne politickú a hospodársku spoluprácu 
s krajinou, ktorá nespĺňa základné demokratické štandardy a slabo garantuje 
dodržiavanie ľudských práv. Tieto názory sú ďalej prepojené s iným pre-
svedčením o príčine a následku, konkrétne, že kritika správania Číny môže 
uškodiť hospodárskej spolupráci so Slovenskom. Napríklad premiér Fico na 
otázku, prečo v Číne priamejšie nehovoril o porušovaní ľudských práv, odpo-
vedal: „To vy si naozaj myslíte, že môže prísť predstaviteľ malej krajiny, ako 
je Slovensko, ktoré má toľko obyvateľov ako hociktoré mesto v Číne a je tu 
ako hosť na ofi ciálne pozvanie – a začať tým, že im bude nadávať? To je pri-
mitívne myslenie tých, čo takto uvažujú. Treba viesť normálny dialóg a hľa-
dať cestu k sebe. Ja len prosím všetkých tých krikľúňov, aby sa prišli do Číny 
pozrieť. Ja som obhajcom Slovenskej republiky. Čo bolo treba, sa povedalo. 
Mám záujem o to, aby sme s Čínou rozvíjali dobré ekonomické vzťahy.“30

Treba však uviesť, že slovenskí politici sa celkovo málo vyjadrujú k otázke 
ľudských práv v iných krajinách. Na Slovensku sú zriedkavé prípady poli-
tikov podporujúcich disidentov z nedemokratických štátov, na rozdiel napr. 
od susedného Česka. Naopak, predseda vlády Fico bol známy svojou účas-
ťou na recepciách kubánskeho veľvyslanectva v Bratislave a v snahe posil-
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niť obchodné vzťahy Slovenska hneď v prvom roku v úrade uskutočnil ná-
vštevy nedemokratických krajín ako Líbya a Čína a pripravovala sa jeho cesta 
aj do Venezuely. V ľudskoprávnej oblasti sa angažujú takmer výlučne nezis-
kové organizácie, ktoré sa však zameriavajú hlavne na Balkán, východnú Eu-
rópu, a na Kubu, dokonca aj cirkevní predstavitelia o týchto otázkach mlčia. 

Obava z narušených vzťahov s Čínou a následných hospodárskych strát 
sa vzťahuje aj na kontakty s Taiwanom, aj keď v posledných rokoch Sloven-
sko viac rozvíja spoluprácu s taiwanskými fi rmami i vzdelávacími inštitúcia-
 mi, v medziach tolerovaných pekingskou vládou. Pritom napr. Českej repub-
like asertívnejšia politika vo vzťahu k Taiwanu (návrh prezidenta Havla na 
opätovné prijatie Taiwanu do OSN, návšteva O. Havlovej, neskôr D. Hav-
lovej i manželov Havlovcov na Taiwane, vznik Skupiny česko-taiwanského 
priateľstva v Českom parlamente, prijatie premiéra Lien Čana /Lien Chan/  
v Česku a i.) pomohla získať významné výhody. Viaceré taiwanské fi rmy in-
vestovali v Česku už koncom 90. rokov, a to v oblastiach produkcie moder-
ných technológií, a ich projekty sa stali referenciou pre ďalších investorov 
z Ázie. Z Taiwanu tiež začali do ČR prichádzať početní turisti, bola zrušená 
vízová povinnosť pre krátke pobyty občanov ČR na Taiwane a v roku 2008 
zavedené letecké spojenie Taipei–Frankfurt–Praha. Česko tiež získalo via-
ceré granty na vzdelávanie. Kontakty s ČĽR pritom neboli narušené, naopak 
Česká republika dokázala využiť súperenie Taiwanu a ČĽR. Podobnú, aj keď 
menej odvážnu politiku, realizovalo aj Poľsko, Maďarsko, či Rakúsko, kto-
rých predstavitelia sa tiež stretli s taiwanskými zástupcami a fungujú v nich 
kontakty s taiwanským parlamentom (Fürst, 2008). 

Záver

Tento príspevok skúmal otázku, či je európska politika partnerstva s Čínou 
založená na racionálnom rozhodovaní alebo ju možno vysvetliť ako vplyv ur-
čitých názorov na tvorbu zahraničnej politiky. Kým v prípade Európskej únie 
možno pozorovať racionálnu kalkuláciu nákladov a prínosov, v dôsledku 
čoho EÚ v posledných rokoch ustúpila od realizácie strategického partner-
stva s Čínou, v prípade Slovenska možno pozorovať vplyv predstavy o pro-
spechu zo spolupráce s Čínou, následkom ktorej sa Slovensko stále orientuje 
na budovanie osobitných vzťahov s Čínou.
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Prečo však dochádza k takémuto odlišnému spôsobu rozhodovania? Kon-
štruktivisti predpovedajú, že názory jednotlivcov budú dôležité pre výber roz-
hodnutia vtedy, ak ľudia nemajú úplné informácie a nevedia preto s istotou 
určiť následky konania. Dlhodobé zameranie Slovenska na získanie členstva 
v EÚ a ďalších integračných zoskupeniach a následná orientácia zahraničnej 
politiky na európske krajiny – nečlenov Únie – pravdepodobne spôsobili ne-
dostatok pozornosti a tým aj kvalifi kovaných informácií o Číne a východo-
ázijských krajinách. Prvý materiál o prioritách zahraničnej politiky na via-
cero rokov, Strednodobá stratégia zahraničnej politiky SR do roku 2015, bol 
prijatý až v roku 2004, pričom Čínu nezahŕňal. Kým Európska komisia od 
roku 1985 vypracovala už štrnásť strategických dokumentov o spolupráci 
s Čínou, na Slovensku podobný materiál chýba. Limitovaný je aj vplyv od-
borníkov, epistemických komunít (Haas, 1992), vzhľadom na to, že Sloven-
sko má málo špecialistov na východnú Áziu.

Keďže podobnými nedostatkami trpia mnohé nové členské štáty EÚ, môže 
byť ich rozhodovanie v zahraničnej politike voči Číne poznačené rovnakým 
vplyvom názorov ako v prípade Slovenska. Viaceré z nich pritom rozvíjajú 
podobne intenzívne vzťahy s Čínou, napr. Grécko, Portugalsko a Dánsko do-
konca nedávno uzavreli s Čínou svoje „strategické partnerstvo“ (Fox–Gode-
ment, 2008: 71, 83, 87). Goldstein a Keohane (1998: 301–304) upozorňujú, 
že názory ovplyvňujúce rozhodovanie sa tiež môžu pretaviť do pravidiel 
a noriem, teda inštitucionalizovať sa, a následne vplývať na zahraničnú po-
litiku, čo zostáva zaujímavým predmetom výskumu aj v prípade európskej 
zahraničnej politiky voči Číne.

Konštruktivisti skúmajúci vplyv názorov na politiku tiež tvrdia, že názory 
nemožno vnímať ako jediný dôležitý faktor rozhodovania, z hľadiska teórie 
však zostáva otázne, ako presnejšie určiť hranicu medzi vplyvom názorov 
a zvažovaním nákladov a prínosov politiky. V prípade zahraničnej politiky 
voči Číne túto hranicu ťažko určiť, najmä vzhľadom na málo preskúmanú 
otázku vnímania Číny nielen ako ekonomickej mocnosti, ale aj ako mocnosti 
s významným dosahom na globálne problémy ako klimatické zmeny, ener-
getická bezpečnosť, životné prostredie a pod. Ďalší výskum problematiky by 
sa preto mal zamerať na overenie predpokladov odborníkov, ktorí sa venujú 
logike primeranosti verzus logike dôležitosti v rozhodovaní štátov (March–
Olsen, 1989), vplyvu identity (Wendt, 1994), konštitutívnym účinkom názo-
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rov (Tannenwald, 1999) a prípadne dosahu epistemických komunít na for-
movanie zahraničnej politiky voči Číne (Haas, 1992). 

Poznámky
1 Vzhľadom na to, že európska bezpečnostná a zahraničná politika nie je plne v kompetencii orgá-

nov EÚ, pojem európska zahraničná politika voči Číne v tomto článku označuje zahraničnú poli-
tiku EÚ aj politiku jednotlivých členských štátov EÚ voči Číne.

2 Slabosť a sila defi nujú vzdialenosť týchto výskumných programov od racionalizmu a nie kvalitu 
argumentov.

3 Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Jána 
Kubiša v Čínskej ľudovej republike v dňoch 19.–21. decembra 2006.

4 Správy o plnení úloh a aktuálnych cieľoch zahraničnej politiky SR za roky 1994–1998 a Konkre-
tizácie hlavných zámerov Programového vyhlásenia vlády na roky 1998–2006 v podmienkach re-
zortu MZV SR; Koncepcia zahraničnej politiky SR č. 30303/92, 1992. 

5 Správy o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2000–2007 a zameranie za-
hraničnej politiky Slovenskej republiky na nasledujúci rok. 

6 Webstránky prezidenta SR. On-line: schuster.prezident.sk/?373, www.prezident.sk/?statne-
vyznamenania-udelene-v-rokoch-19931998; www.prezident.sk/?rad-bieleho-dvojkriza-ii-
trieda.

7 Správa z ofi ciálnej návštevy prezidenta SR Michala Kováča v ČĽR. No. 416/1996, No. 121729 – 
POLG, Archív MZV SR; Správa o priebehu a výsledkoch ofi ciálnej návštevy štátneho tajomníka 
MZV SR J. Chleba v Čínskej ľudovej republike a Mongolsku v dňoch 18.–25. marca 2000. No 
416/1996, No. 121729 – POLG. Archív MZV; Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy pred-
sedu vlády Čínskej ľudovej republiky Wen Jiabao v Slovenskej republike v dňoch 7.–8. decembra 
2005. Archív Úradu vlády SR.

8 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2003 a zameranie zahra-
ničnej politiky Slovenskej republiky na nasledujúci rok; Spoločné vyhlásenie Slovenskej republiky 
a Čínskej ľudovej republiky z roku 2003.

9 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2004 a zameranie zahra-
ničnej politiky Slovenskej republiky na nasledujúci rok.

10 Informácia o priebehu a výsledkoch ofi ciálnej návštevy ministra zahraničných vecí Japonska Taro 
Asa v Slovenskej republike v dňoch 12.–13. januára 2007.

11 Pozri pozn. 5.
12 Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy predsedu vlády Čínskej ľudovej republiky Wen Jiabao 

v Slovenskej republike v dňoch 7.–8. decembra 2005; Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy 
ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Jána Kubiša v Čínskej ľudovej republike v dňoch 
19.–21. decembra 2006.

13 Pleschová, 2007; Štatistický úrad SR, 2011.
14 Informácia o priebehu a výsledkoch ofi ciálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Ro-

berta Fica v Čínskej ľudovej republike v dňoch 5.–9. februára 2007.
15 Čaplovič (13. 1. 2007), Japan Prepares N Korea Sanction (18. 7. 2006).
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16 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2007 a zameranie zahra-
ničnej politiky Slovenskej republiky na nasledujúci rok.

17 Informácie poskytnuté Ministerstvom školstva SR, 2007.
18 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2006...; Správa o plnení úloh 
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21 Ročenka zahraničnej politiky SR 2001. Bratislava: Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 1999–

2002, s. 83. 
22 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2005... (Zameranie); Správa 
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op. cit., s. 140–141.
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25 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2008... (Zameranie...); pozri 
tiež Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2007 (Zameranie...).

26 Pozri pozn. 14.
27 Sme, 8. 2. 2007. 
28 Pavol Paška sa vrátil z ofi ciálnej päťdňovej návštevy ČĽR. TASR, 22. 11. 2008.
29 Paška, Pavol (2008): Čína aj SR hľadajú cesty na prekonanie následkov krízy. TASR, 19. 11. 2008.
30 Tamtiež. 
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Vztahy USA a ČLR v éře administrativy 
George W. Bushe

Jakub Lepš

Čínsko-americké vztahy jsou mnohými autory považovány za nejdůležitější 
bilaterální vztah současnosti a ČLR za nastupující velmoc a nejpravděpo-
dobnějšího kandidáta na pozici amerického konkurenta v boji o postavení 
světového hegemona. Ve světle těchto tvrzení se pak musí jevit jako zaráže-
jící skutečnost, že ve volební kampani předcházející zvolení Baracka Obamy 
44. americkým prezidentem Čína rozhodně nefi gurovala jako jedno z hlav-
ních volebních témat. Tato absence pozornosti je o to více zarážející, pokud 
ji srovnáme s objemem času, který ve všech poválečných amerických vol-
bách zaujímalo téma soupeření mezi Washingtonem a Moskvou, a ilustruje 
specifi čnost současného čínsko-amerického partnerství i soupeření zároveň.

Od prvních kroků ve směru normalizace vztahů Číny se Západem a obno-
vení čínsko-amerických kontaktů uběhlo již více než 30 let, což nám umož-
ňuje neustále zpřesňovat naše pochopení principů fungování vztahů obou 
zemí v celé jejich šíři, od hospodářství a obchodu přes boj s terorismem, glo-
bální oteplování, pojetí demokracie a dodržování lidských práv po oblast vo-
jenství či otázek severokorejského jaderného programu. Studium těchto otá-
zek nám pomáhá pochopit modely chování obou zemí během periodických 
střetů, neočekávaných krizových událostí i v oblastech spolupráce a v nepo-
slední řadě roli vlivu amerického volebního cyklu. Cílem této kapitoly je po-
psat a analyzovat výše zmíněná hlavní témata charakterizující čínsko-ame-
rické vztahy1 během prvních osmi let 21. století, zasadit je do širšího kontextu 
jejich novodobé historie a na závěr doplnit úvahou o jejich možném budou-
cím vývoji.



153

Vztahy USA a ČLR v éře administrativy George W. Bushe

USA versus Čína – krátký exkurz do historie

Dějiny čínsko-amerických vztahů jsou – zejména při pohledu z americké 
strany – během své přibližně dvousetleté existence provázeny dvěma zcela 
protichůdnými silami. Na straně jedné fascinací, úctou ke kultuře toho dru-
hého a respektem k jeho síle, na opačném pólu ale také strachem, nepocho-
pením a nepřátelstvím. Kořeny této dichotomie můžeme nalézt již v 19. sto-
letí, kdy sice Spojené státy nebyly tou hlavní západní mocností oklešťující 
čínskou suverenitu a urychlující pád čchingské dynastie, nicméně jejich tak-
tika tzv. „šakalí diplomacie“2 mohla být těžko Číňany vnímána pozitivně. 
Navíc určitá očekávání ze strany Číny vůči Spojeným státům jakožto jedi-
nému západnímu „příteli“ Číny pravidelně přinášela hořká zklamání, když 
Washington nebyl schopen tyto naděje naplnit. Výstižnou ukázkou vzájem-
ných ne reálných očekávání byla poválečná jednání v Paříži v roce 1919, bě-
hem kterých byl Číně upřen nárok na německou sféru vlivu v provincii Šan-
-tuang, jejíž kontrolu si i po skončení války udrželo Japonsko. 

Zatímco během druhé světové války se Čína stala ofi ciálním spojencem 
Spojených států, poválečné vítězství komunistů v čínské občanské válce 
a počátek studené války zmařily plány Washingtonu na přeměnu Pekingu na 
jednoho ze světových „policistů“, který by v koordinaci s USA dohlížel na 
dodržování míru v Asii. Nicméně ani skutečnost, že nový čínský režim Mao 
Ce-tunga velmi rychle přijal ještě více protiamerický postoj než Moskva, 
zcela neukončila americké debaty o tom, jak k Pekingu přistupovat. Druhá 
polovina 40. let minulého století, v čínsko-amerických vztazích někdy popi-
sovaná jako období „usazování zvířeného prachu“, vyústila v době založení 
ČLR v debatu o možnosti čínského „titoismu“. Představy, že Čínu sice bu-
dou ovládat Maovi lidé, ale zároveň si Peking udrží nezávislost na Moskvě 
a Washington s ním bude moci udržovat diplomatické vztahy, však vzaly brzy 
za své a 50. léta jsou charakterizována intenzivním nepřátelstvím a politi-
kou Spojených států usilující o totální izolaci Číny v duchu teorie o neudrži-
telnosti komunistického režimu v zemi a možnosti urychlení jeho pádu (při-
nejmenším takto situaci defi noval Eisenhowerův ministr zahraničních věcí 
John Foster Dulles).3

První náznak toho, že se pomyslné kyvadlo americké politiky vůči Číně 
začíná pohybovat zprava směrem do středu či doleva, přinesla řeč předsta-
vitele Johnsonova ministerstva zahraničních věcí Rogera Hilsmana, který 
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bezprostředně po smrti Johna F. Kennedyho po dlouhých letech připustil, že 
vláda Spojených států fakticky, ač ne právně, uznává existenci komunistické 
Číny. Trvalo ovšem ještě dalších sedm let, než byl posun od jestřábí politiky 
izolace ČLR stvrzen čínsko-americkým sblížením z let 1971 a 1972 pod tak-
tovkou Richarda Nixona a Henryho Kissingera, a dalších více než šest let do 
okamžiku, kdy Carterova administrativa navázala na přelomu let 1978 a 1979 
s Pekingem ofi ciální diplomatické styky. Od tohoto okamžiku jsme svědky 
nebývalého rozmachu čínsko-amerických vztahů, a to v celé jejich možné šíři 
od hospodářství a obchodu přes spolupráci a výměnu v oblasti kultury a vzdě-
lání po sféru vojenskou a mezinárodní diplomacii.

Pokud se podíváme na míru spolupráce či naopak sporů v období od konce 
70. let po současnost, zjistíme, že ať už o to jednotliví prezidenti usilovali 
(Reagan, Clinton a Bush ml.) nebo plánovali opak (prezident Bush st.), úro-
veň vztahů mezi oběma zeměmi se téměř přesně nesla v duchu následujícího 
schématu kopírujícího změny v obsazení Bílého domu: během volební kam-
paně budoucí americký prezident slibuje výrazný posun v americké politice 
vůči ČLR, konkrétně a) ostřejší kritiku čínských nešvarů na domácí půdě (ne-
dostatek demokracie, porušování lidských práv apod.), b) menší shovívavost 
vůči čínské zahraniční politice (prodej zbraní Pákistánu či Íránu, nedosta-
tečný tlak na severokorejský režim, zvyšování napětí v Tchajwanské úžině), 
c) ostřejší postup vůči čínským hospodářským a obchodním praktikám, které 
Washington vnímá jako nekorektní (podhodnocená čínská měna za účelem 
podpory exportu do USA, využívání vězeňské práce, porušování mezinárod-
ních principů ochrany duševního vlastnictví) a d) větší důraz na spolupráci 
s demokratickými režimy v oblasti (Japonsko, Jižní Korea nebo Tchaj-wan).4

Poté, co takto kriticky hovořící kandidát vyhraje americké volby, je kon-
frontován s nutností své předvolební sliby přenést do praxe, nastává další 
fáze: ačkoliv první kroky nového amerického prezidenta v oblasti čínské po-
litiky přinášejí určité zmírnění předvolební rétoriky, Peking nadále vnímá no-
vou administrativu negativně a během krátkého období vzájemné napětí pře-
roste do krize, která ohrožuje spolupráci obou zemí.5 

V okamžiku, kdy si Peking i Washington uvědomí, že krize ve vzájem-
ných vztazích neslouží ani jedné straně, dojde ke zklidnění. V této třetí fázi 
jsme v horším případě svědky usilovných pokusů o obnovení čínsko-ame-
rické spolupráce na její předchozí úroveň (období 1991–1992), v lepším pří-
padě se mluví o „zlatém“ období čínsko-amerických vztahů či „nejlepších 
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čínsko-amerických vztazích za posledních 30 let“ (po utichnutí vstupních 
krizí) během administrativy Ronalda Reagana a George W. Bushe (Mann, 
2000; Garrison, 2005),6 či o strategickém partnerství z doby druhé poloviny 
90. let. Vzhledem k tématu této publikace i prostorovému omezení bohužel 
není možné podrobněji prozkoumat a porovnat vývoj těchto tří fází během 
všech čtyř zmíněných amerických administrativ, tato kapitola tudíž ve své 
hlavní části alespoň přináší analýzu průběhu té poslední z nich, tedy modelu 
ostrá předvolební rétorika – krize – uvolnění během prezidentství George 
W. Bushe.

Americko-čínské vztahy v americké akademické literatuře

Ať už se Peking a Washington nacházejí v období napětí a krizí nebo během 
fáze intenzivních snah o vzájemnou spolupráci, jejich vztah za posledních 
více než třicet let lze nejlépe popsat jako kombinaci určité míry partnerství 
na straně jedné a nepřátelství na straně druhé. Negativní vnímání Pekingu ze 
strany Washingtonu je založeno zejména na dvou faktorech: kontinentální 
Číně vládne režim, který nadále do značné míry vychází z ideologie komu-
nismu, jež je ve Spojených státech obecně vnímána jako antiteze základních 
amerických hodnot demokracie a osobní svobody. A za druhé, rozvíjející se 
ČLR v narůstající míře představuje hrozbu současné americké hegemonii 
a dominantnímu postavení Washingtonu v mezinárodních vztazích, ať již za-
tím pouze lokálně – v rámci Asie – nebo postupem času i globálně.

Lze tedy říct, že komunita amerických autorů zabývajících se Čínou je již 
déle než půl století poměrně přehledně rozdělena na dva tábory. Liberálové 
(v americkém slova smyslu) jsou skupinou spíše levicově smýšlejících au-
torů, kteří mají např. pochopení pro století „ústrků“, na kterém se v době od 
opiových válek z poloviny 19. století do Maova vítězství v občanské válce 
v roce 1949 značnou měrou podílely i Spojené státy. „Jestřábi“ naopak vní-
mají komunistickou Čínu velmi kriticky, a to z výše zmíněných důvodů sa-
hajících od jejího domácího zřízení a všech jeho nedostatků po asertivní až 
údajně agresivní chování Pekingu na mezinárodní scéně. 

Výrazným či dokonce určujícím faktorem pro jasné oddělení obou táborů 
se stalo nejprve období čínské občanské války a částečně souběžné čínsko-ja-
ponské války z 30. a 40. let minulého století, se kterou úzce souvisela ame-
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rická debata o míře podpory čínských komunistů a nacionalistů Čankajškova 
Kuomintangu. Tato pře se pak v druhé polovině 40. let přenesla i na otázku 
uznání, resp. neuznání nově vznikající ČLR. Zatímco v praktické politice li-
berální proud na přelomu let 1949–1950 na dlouhé roky prohrál (a mnozí jeho 
zastánci byli v rámci McCarthyho čistek vypuzeni z aktivního veřejného ži-
vota), v akademické literatuře dodnes probíhá debata o tom, zda-li Spojené 
státy přeci jen mohly a měly v době po druhé světové válce diplomaticky 
uznat komunistickou Čínu. Liberálové totiž argumentují, že ačkoliv se Mao 
a jeho souputníci jednoznačně hlásili k myšlence komunismu, jejich hnutí 
zdaleka nepředstavovalo pro Washington a jeho zájmy takovou hrozbu, aby 
spolu USA a Čína nemohly v nějaké míře spolupracovat. Nixonovo a Kissin-
gerovo rozhodnutí z počátku 70. let dojednat s Pekingem „sblížení“ pak be-
rou za potvrzení svých názorů s tím, že přišlo zbytečně pozdě.7 Argumenty 
jestřábů, kteří považují ČLR (nejen) z přelomu 40. a 50. let za opravdu ne-
bezpečný komunistický režim, který USA musely izolovat, asi nejlépe shr-
nuje a dává do kontrastu se zastánci výše zmíněného paradigmatu „neporo-
zumění“ americký odborník na Čínu John Garver (Garver, 1994). 

Tato debata v duchu „čínská hrozba vs. neporozumění“ má v zásadě přesný 
zrcadlový obraz v současné debatě amerických liberálů s konzervativními 
realisty ohledně záhodnosti zapojování (engagement) komunistické Číny do 
mezinárodního společenství nebo naopak jejího zadržování (containment), 
odrážející rozdílný pohled obou táborů na čínský hospodářský růst a mož-
nost, že tento růst bude mírumilovný a slučitelný s americkými zájmy a sou-
časným globálním postavením USA. Zajímavým prvkem této debaty je 
shoda, že Spojené státy jsou do značné míry spoluodpovědné za čínský eko-
nomický zázrak z posledních tří desetiletí, ať již prostřednictvím ekonomické 
podpory, přímých zahraničních investic, technologické pomoci či inspirace 
pro čínské ekonomické reformy, tak zejména ochotou sloužit jako odbytiště 
pro značnou část čínského exportu. 

Bodem, ve kterém se obě strany rozcházejí, je analýza, jakým směrem 
bude tento čínský boom dále pokračovat a jak na svoji narůstající hospodář-
skou sílu zareaguje Peking v oblasti zahraniční politiky, a to zejména vojen-
sky. Nejčernější scénáře z tábora jestřábů varují před nevyhnutelností budou-
cího vojenského konfl iktu, ke kterému z logiky fungování mezinárodního 
systému podle nich téměř nemůže nedojít: jak bude Čína bohatnout ekono-
micky, tak bude narůstající měrou investovat i do navýšení své vojenské síly 
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(což se již ostatně děje) a s pokračujícím sebevědomím si bude činit nárok 
na postavení hegemona v Asii. Na základě historické zkušenosti pak jestřábi 
argumentují, že Spojené státy nikdy nepřistoupí na ústup ze svých pozic, jak 
v Asii tak jinde, což povede k napětí a střetům mezi jedinou stávající světo-
vou supervelmocí (USA) a jejím čím dál tím asertivnějším vyzyvatelem, tedy 
komunistickou Čínou. Slovy jestřábů samotných, „Čína nemůže růst mírumi-
lovně“ (Brzezinski–Mearsheimer, 2005), a proto v budoucnu Ameriku čeká 
„konfl ikt s Čínou“ (Bernstein–Munro, 1998).

Liberálové souhlasí, že ekonomický růst posiluje Čínu, nicméně vnímají 
tento růst buďto s podstatně menšími obavami než jestřábi8 nebo ho dokonce 
vítají a považují za zcela pozitivní. Logiku argumentů liberálů dobře uka-
zuje např. Kishore Mahbubani ve své knize Beyond the Age of Innocence: 
Rebuilding Trust Between America and the World. V jeho podání si současná 
komunistická Čína bere příklad z poválečného mírového vývoje Německa 
a Japonska, tedy států, které společně rozpoutaly druhou světovou válku. Od 
jejího konce se nicméně obě země soustředily na domácí hospodářský vý-
voj a asi málokdo zpochybní, že ani jedna z nich nepředstavuje hrozbu pro 
stabilitu mezinárodního systému či svých sousedů. Mahbubani dále tvrdí, 
že Čína akceptovala systém fungování mezinárodního společenství v té po-
době, v jaké ho propagují Spojené státy, a jedinou podstatnou překážkou 
pro plné a nekonfl iktní začlenění Pekingu do tohoto systému jsou americké 
pokusy o destabilizaci domácí situace v Číně.9 Podobným argumentem pro 
spolupráci Spojených států s Čínou a proti politice zadržování je tvrzení, že 
pokud bude Washington přistupovat k Pekingu jako k nepříteli, Čína se jím 
opravdu stane.10 A i ti z liberálů, kteří nevnímají budoucnost čínsko-americ-
kých vztahů tak optimisticky jako např. výše zmíněný Mahbubani a jsou si 
vědomi obrovského potenciálu pro neshody mezi oběma státy (např. David 
Shambaugh), stojí přeci jen na straně politiky zapojování ČLR a odmítají lo-
giku jestřábů propagujících nějakou formu zadržování Pekingu.11

2001: FORMOVÁNÍ NOVÉHO VZTAHU MEZI ČÍNOU A NOVOU 

AMERICKOU ADMINISTRATIVOU

George W. Bush a jeho zahraničněpolitický tým vstoupil do Bílého domu 
s představou, že změní jak směrování americké zahraniční politiky – a to ne-
jen směrem k Číně –, tak způsob jejího provádění, kdy prezident, vicepre-
zident, poradce pro otázky národní bezpečnosti, ministři zahraničních věcí 
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a obrany i další členové administrativy budou „táhnout za jeden provaz“. 
Ohledně druhého bodu lze říci, že zejména ve svém prvním volebním ob-
dobí Bushův tým selhal. Ilustruje to podrážděný výrok čínského diplomata: 
„...nezajímá nás, jaký je váš pohled /na otázku Severní Koreje/, ale konečně 
se na nějakém shodněte“ (Landay–Strobel–Douglas, 2003). Tato neujasně-
nost postoje americké strany vnášela do vztahů obou zemí zbytečná nedoro-
zumění a napětí. 

Ohledně celkového směřování zahraniční politiky USA asi není pochyb, 
že prezident Bush zejména po útocích z 11. září radikálně změnil principy, 
na kterých dosavadní americká politika stála, a vydal se v některých čás-
tech světa na – ve výjimečném okamžiku přeřeknutí se dokonce doslova při-
znanou – křížovou výpravu. Ve vztahu k Pekingu Bushův tým oprášil argu-
menty, které již v 80. letech použil Reaganův druhý ministr zahraničních 
věcí Shultz. Podle této linie uvažování se má Washington zaměřit na upev-
ňování stávajících svazků a aliancí s Japonskem, Tchaj-wanem či Jižní Ko-
reou, protože pouze s těmito demokratickými zeměmi je možné dlouhodobě 
udržovat přátelské a harmonické vztahy.12 Spolupráce s Čínou je žádoucí, 
ale zároveň si má Washington držet od Pekingu jistý odstup a usilovat o jeho 
přeměnu v demokratického a „zodpovědného člena“ mezinárodní komunity 
států. Symbolem tohoto přístupu se stal posun v rétorickém popisu Washing-
tonu a Pekingu, od Clintonových „strategických partnerů“ (strategic part-
ners) po Bushovy „strategické soupeře“ (strategic competitors).13 

A jak vypadala praxe? Bushův tým si během první poloviny roku 2001 dá-
val opravdu pozor, aby změna v jeho přístupu k ČLR byla patrná, což doku-
mentuje např. nucený odklad návštěvy čínského vicepremiéra Čchien Čchi-
-čchena v Bílém domě (prezident Bush dal přednost setkání s japonským 
premiérem),14 cesta Richarda Armitage, náměstka ministra zahraničních věcí 
Colina Powella, po Asii, jehož itinerář sice zahrnoval Indii, Japonsko a Jižní 
Koreu, ale nikoliv návštěvu ČLR, přijetí dalajlamy prezidentem Bushem (pří-
jemná změna oproti Clintonovu pokrytectví, kdy se s dalajlamou ofi ciálně se-
tkal pouze Al Gore a Bill Clinton „jen tak náhodou též zaskočil“) či návštěva 
tchajwanského prezidenta v USA.15 Všechny tyto kroky, naznačující změnu 
v přístupu nové americké administrativy vůči Číně, logicky budily nevoli ze 
strany Pekingu. Na druhou stranu Bushův tým i sám prezident postupně bě-
hem roku 2001 ustupují od používání termínu „strategičtí soupeři“ a začínají 
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mluvit o komplexním vztahu mezi oběma zeměmi, který zahrnuje jak sou-
peření, tak spolupráci.16

Asi největším vzájemným testem čínská a americká strana prošly po srážce 
čínské stíhačky F-8 a amerického výzvědného letounu EP-3 1. 4. 2001, po 
které čínský pilot zahynul, posádka amerického letadla nouzově přistála na 
čínském území a strávila 11 dní v čínském zajetí. Hlavní tíha vyjednávání 
spadla na umírněné diplomaty, zatímco se ministr obrany Donald Rumsfeld 
a další jestřábi drželi spíše v pozadí (Garrison, 2005: 170). Vyjednaný kom-
promis – propuštění amerických zajatců a zdvořilá, ač přeci jen umírněná 
omluva americké strany – představoval předzvěst budoucího vývoje v čín-
sko-amerických vztazích, kdy se Bushovo ideologické a poněkud zjednodu-
šené vidění světa a jeho problémů střetává s komplexnější a složitější reali-
tou a potřebou dělat ústupky. 

Jen co se situace po leteckém incidentu uklidnila, následovala další kon-
troverze v podobě masivní zbrojní dodávky Tchaj-wanu a Bushova explicit-
ního příslibu pomoci Tchaj-peji v případě ohrožení ze strany Pekingu. I v této 
epizodě můžeme pozorovat vliv Bushova černobílého vidění světa, ve kte-
rém nemají rafi nované diplomatické kličky typu politiky „strategické nejed-
noznačnosti“ místo. Ať už si prezident Bush plně uvědomoval možný dopad 
svých slov „Amerika udělá vše, co je pro případnou obranu Tchaj-wanu po-
třeba“, nebo se jednalo o přeřeknutí,17 výše zmíněná americká politika „stra-
tegické nejednoznačnosti“ vůči potenciálnímu konfl iktu v Tchajwanské úžině 
tímto výrokem vzala – k pochopitelné nelibosti ČLR – ve větší či menší míře 
za své.18 Takto napjaté situaci pak rozhodně nepomohlo, když se na přelomu 
dubna a května začal Bílý dům dohadovat s ministerstvem obrany, zda Pen-
tagon opravdu zmrazil či nezmrazil veškeré armádní kontakty na nejvyšší 
úrovni s čínskou stranou.19 

Události z jara 2001 představují jednoznačný zlom, po kterém se zejména 
Bushova administrativa odklonila od své rétoriky, s jakou se prezentovala ve 
volební kampani, a do své zahraniční politiky vůči Pekingu zařadila maxi-
mální možnou míru pragmatismu. Druhý zlomový bod představují teroris-
tické útoky z 11. září. Čína nejenže plně podpořila Spojené státy v jejich na-
stupujícím boji s terorismem, ale dokonce se rozhodla této situace nevyužít 
pro nějaké smlouvání o recipročních ústupcích americké strany, jak tomu 
bylo např. v době první irácké války počátkem 90. let. Souhlasila s přítom-
ností amerických jednotek ve Střední Asii (po ujištění, že jejich přítomnost 
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bude dočasná), jednala ve shodě s Washingtonem v Radě bezpečnosti OSN 
a jako výraz uznání, že George W. Bush ve výjimečné situaci své země ne-
zrušil účast na říjnovém zasedání organizace APEC, souhlasila s tím, že se 
jeho agenda místo ekonomických otázek týkala v první řadě americké prio-
rity, tedy boje s mezinárodním terorismem. 

V průběhu tohoto zasedání došlo i na první přímé setkání prezidentů 
George W. Bushe a Ťiang Ce-mina, během něhož se oba víceméně vyhnuli 
sporným otázkám lidských práv, čínského obchodu se zbraněmi či Tchaj-
-wanu20 a naopak si vyměňovali jeden kompliment za druhým: americký 
prezident svého čínského partnera ujistil, že navzdory svým dřívějším pro-
hlášením Čína nepředstavuje pro Spojené státy nepřítele. Ťiang na oplátku 
přiznal, že americká přítomnost v asijsko-pacifi ckém regionu je v zásadě sta-
bilizujícím faktorem. Oba se pak zavázali, že budou společně budovat „kon-
struktivní a zralý vztah“ mezi oběma zeměmi.21 V témže období se ČLR po 
dlouhých 15 letech vyjednávání konečně ofi ciálně stává 143. členem Svě-
tové obchodní organizace. 

Důkazem toho, že obě země úspěšně překonaly krizové období z jara 2001, 
bylo i další přímé setkání prezidentů Bushe s Ťiangem v únoru 2002, násle-
dující tedy pouhé čtyři měsíce po výše zmíněném zasedání APEC v Seat tlu. 
Úspěšný průběh této cesty amerického prezidenta do Pekingu nepoškodily 
dokonce ani senzační, nicméně důvěryhodné zprávy z ledna téhož roku, že 
čínští odborníci objevili v říjnu 2001 v novém Ťiangově prezidentském le-
tadle Boeing přes dvacet kusů tajných odposlouchávacích zařízení. Jedním 
z možných důvodů, proč čínský prezident (ač údajně zlostí bez sebe) nedo-
pustil, aby tento incident přerostl v čínsko-americkou krizi, byla jeho neo-
patrnost, která zřejmě skandál umožnila. Jak mu totiž vyčítali někteří do-
mácí kritici, součástí objednávky této čínské obdoby americké „Air Force 
One“ byla klauzule, že i vnitřní vybavení letadla bude namontováno ve Spo-
jených státech.22

2002–2008: SPOLUPRÁCE I KONFRONTACE

Následujících sedm let čínsko-amerických vztahů charakterizuje oboustranná 
snaha o zdůrazňování spolupráce a intenzivní eliminaci třecích ploch. Asi 
nejzajímavějším jevem je poměrně častá situace, kdy se Washington a Peking 
střetnou ohledně jedné z mnoha choulostivých otázek ve vzájemných vzta-
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zích, nicméně v ten samý moment uzavírají dohody či prohlubují spolupráci 
v jiné oblasti. A tak např. není neobvyklé, že Washington prosazuje proti-
čínskou rezoluci o lidských právech v Ženevě a podává stížnost na Čínu 
u Světové obchodní organizace, zatímco v té samé době probíhají průlo-
mová jednání armádních představitelů obou zemí. Následující přehled ana-
lyzuje témata, kterými se obě strany musely ve výše zmíněném období za-
bývat nejintenzivněji.23 

Ekonomika a obchod

Narůstající propojování Číny a Spojených států v hospodářské oblasti obě 
země na jedné straně sbližuje, ale zároveň přináší mnoho problémů. Čína pro 
úspěšné pokračování ekonomické konjunkury potřebuje odbytiště pro své vý-
robky, na druhé straně američtí spotřebitelé jsou v narůstající míře závislí na 
levném čínském zboží, bez něhož by jejich spotřební výdaje vzrostly a je-
jich životní úroveň klesla. USA také potřebuje čínské úspory pro fi nancování 
svých defi citů, mj. na výše zmíněné nákupy zboží, které na americký trh v ob-
rovském množství dodává právě Čína. Čína za poslední dekádu do roku 2008 
umístila přes bilion dolarů (získaných zejména z čínských vývozů do USA) 
do amerických vládních obligací a na trh s hypotékami, čímž přispěla k níz-
kým úrokovým mírám v USA a následnému vzniku „bubliny“ projevující se 
nereálnou spotřebou a od reality odtrženým realitním trhem.24 

Za hlavní zdroj napětí mezi oběma zeměmi lze nepochybně označit nerov-
nováhu ve vzájemném obchodu. Bushova administrativa začínala se schod-
kem vůči Číně v objemu 83 mld. USD v letech 2000 i 2001, situace se však 
dynamicky zhoršovala v americký neprospěch, odpovídající hodnota pro rok 
2005 činila 201,5 mld. USD a v posledních dvou letech Bushovy administra-
tivy dále narostla na 256 mld. USD (2007) a 223 mld. dolarů (2008 v období 
od ledna do konce října).25 Ač nikoliv zcela neprávem, americká strana často 
poněkud jednostranně vinila z této situace podhodnocenou čínskou měnu, je-
jíž posílení vůči dolaru jak americký Kongres, tak Bushova administrativa 
pravidelně žádaly. K rozhodnutí označit ČLR za manipulátora své měny s cí-
lem pomoci svému exportu však americká strana tehdy ještě (do roku 2008) 
nedospěla.26 Peking nakonec v červenci roku 2005 ukončil dosavadní režim, 
kdy byl čínský jüan pevně navázán na americkou měnu v poměru 8,28 RMB 
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za dolar, ale jak ukazuje výše zmíněná obchodní statistika, dosavadní zhod-
nocení juanu o 21 % (v období 2005–2008)27 nijak nezměnilo trend vývoje 
obchodního schodku v americký neprospěch.

Vzájemné hospodářské problémy však nekončí u obchodu a sporů 
o směnný kurz, ale zahrnují např. otázky porušování práv duševního vlastnic-
tví, neshody ohledně Kjótského protokolu a problematiky globálního otep-
lování obecně nebo porušování hygienických norem ze strany mnohých čín-
ských výrobců. Velké pozdvižení ve Spojených státech vyvolal též pokus 
čínské ropné společnosti CNOOC (China National Offshore Oil Corpora-
tion) koupit kalifornskou energetickou společnost Unocal. Ač CNOOC nabídl 
vyšší cenu než Chevron, po vlně zděšení a kritiky v duchu „Peking se pro-
střednictvím CNOOC pokouší ohrozit energetickou bezpečnost USA“ čínská 
fi rma v srpnu 2005 svoji nabídku stáhla.28 Dobrou zprávou je, že obě strany 
usilovně pracují na mechanismech řešení těchto sporných témat a pravidelně 
o nich jednají, a to např. při vzájemných návštěvách nejvyšších představitelů 
obou zemí, během pravidelných zasedání organizace APEC, v rámci Spo-
lečné čínsko-americké komise pro obchodní otázky, která počátkem roku 
2008 oslavila již 25 let své existence, nebo prostřednictvím mladšího fóra na-
zvaného Čínsko-americký strategický ekonomický dialog, jehož čtvrté kolo 
se odehrálo v červnu 2008.

Vojenská spolupráce 

Od okamžiku, kdy na jaře roku 2001 americký ministr obrany Donald Rums-
feld v zásadě zmrazil styky mezi armádními představiteli obou zemí, došlo 
v této oblasti nejen k obnově předchozí úrovně spolupráce z doby Clinto-
novy administrativy, nýbrž i k prohloubení vzájemných kontaktů. Pro ilu-
straci vzestupného trendu lze uvést několik mezníků. V roce 2003 George W. 
Bush i Donald Rumsfeld prolomili neofi ciální embargo na vzájemné armádní 
kontakty setkáním s čínským ministrem obrany Cchao Kang-čchuanem
(Cao Gangchuan) ve Washingtonu,29 tuto návštěvu Donald Rumsfeld opěto-
val v roce 2005, v následujícím roce dokonce proběhlo první společné čín-
sko-americké námořní cvičení, v roce 2007 navštívil Čínu Rumsfeldův ná-
stupce Robert Gates, počátkem roku 2008 se obě země dohodly na instalaci 
přímé telefonní linky mezi svými ministerstvy obrany30 a počínaje pátým ko-
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lem od následujícího roku se zástupci armád obou zemí zúčastňují i tzv. Čín-
sko-amerického dialogu na nejvyšší úrovni.31

Na druhou stranu i pro tuto oblast čínsko-amerických vztahů platí, co lze 
o spolupráci Pekingu a Washingtonu říci obecně: po všech krocích vpřed 
vždy následují i kroky zpět. A tak vedle všech výše zmíněných opatření na 
posílení vzájemné důvěry pravidelně dochází i na konfl ikty: Čína nepřekva-
pivě nesouhlasila s americkým odstoupením od smlouvy ABM, které prezi-
dent Bush oznámil koncem roku 2001, a kritizuje plány na rozmístění ame-
rického protiraketového obranného štítu, zejména pokud by měl zahrnovat 
Tchaj-wan. První telefonát pomocí nové horké linky vyústil ve vzájemné na-
pomínání a vyhrožování,32 pozitivní vyznění zpráv o přátelských návštěvách 
amerických lodí v čínských přístavech oslabilo zrušené povolení k zakot-
vení USS Kitty Hawk v Hongkongu v době oslav Dne díkuvzdání. Peking 
pravidelně odsuzuje americkou stranu za její kritiku narůstajícího čínského 
vojenského rozpočtu, např. zprávu amerického ministerstva obrany z roku 
2008, která konstatuje, že vojenské výdaje komunistické Číny naznačující 
mocenské ambice přesahující cíl znovusjednocení s Tchaj-wanem. Bílý dům 
si u Pekingu též rozhodně nezlepšil reputaci svým úspěšným tlakem na Ev-
ropskou unii v roce 2005, který pomohl zvrátit pokusy odvolat evropské 
embargo na prodej zbraní do ČLR, jež tak zůstává nadále v platnosti.33 Wa-
shington na oplátku kritizoval čínské sestřelení satelitu v roce 2007, které 
v první řadě připomínalo protiraketový test, na druhou stranu sám podobný 
pokus provedl jen rok poté, čímž si právem vysloužil čínská obvinění z po-
krytectví.34

Sílící sebevědomí Pekingu, nejnověji ilustrované rozhodnutím z konce 
roku 2008 vyslat válečné lodi k somálským břehům a připojit se tak k mezi-
národním operacím proti místním pirátům, se nevyhnutelně dostává do roz-
poru se zájmy nejsilnější vojenské velmoci světa. Ačkoliv lze celkově říct, 
že jak Spojené státy, tak Čína se intenzivně a v posledních letech úspěšně 
snaží o minimalizaci napětí a prohlubování spolupráce mezi armádami obou 
zemí, je zároveň zřejmé, že tato spolupráce bude nadále podrobována těžkým 
zkouškám např. v otázce vojenské rovnováhy v Tchajwanské úžině, americ-
kého protiraketového programu či rostoucího čínsko-amerického soupeření 
ve vesmíru.
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Washington, Peking a Severní Korea

Ačkoliv Spojené státy i Čína mají zcela odlišný vztah k totalitnímu režimu 
v KLDR, složitá situace ohledně severokorejského jaderného programu je 
nejednou spojuje. V první řadě se obě strany shodují v potřebě, aby Korej-
ský poloostrov zůstal oblastí bez jaderných zbraní. Neshody panují v otázce, 
jak toho dosáhnout. Spojené státy dlouhodobě oceňují snahy Pekingu při-
mět KLDR k účasti na trojstranných a šestistranných jednáních i tlak, který 
ČLR na svého neposlušného souseda vyvíjí. Situace zašla až tak daleko, že 
Peking v březnu 2003 a opakovaně v září 2006 přerušil dodávky ropy do Se-
verní Koreje.35 Pchjongjang je přitom na čínském zásobování životně závislý. 
Bushova administrativa přesto žádala ještě více, např. v roce 2005 vyzvala 
Čínu nejen k přerušení, ale rovnou k ukončení dodávek ropy do Severní Ko-
reje za účelem zintenzivnění mezinárodního tlaku na Pchjongjang36 a pokou-
šela se prosadit schválení tvrdších sankcí vůči komunistické Koreji na půdě 
Rady bezpečnosti OSN, kde ovšem narážela na odpor čínské strany,37 která 
navíc již schválené sankce údajně porušovala.38 Peking se naopak dlouho-
době snažil přenášet více zodpovědnosti na Washington, který vyzývá, aby 
se Severní Koreou vyjednával samostatně a ne pouze v rámci tzv. šestistran-
ných jednání.39 
Čína také kritizovala americkou nepružnost, zejména v období 2001–

2003, neboť Bushovi vyjednavači – drženi zkrátka tandemem Rumsfeld–
Cheney v duchu jejich zahraničněpolitické „doktríny“ sebevědomě charak-
terizované slovy „kdo je na řadě teď“ – pravidelně požadovali, aby Severní 
Korea nejprve splnila všechny americké požadavky, pokud má být Washing-
ton vůbec ochotný zahájit resp. znovuobnovit vzájemné rozhovory. Zřejmě 
hlavně v důsledku tohoto amerického postoje napětí ohledně Severní Koreje 
v prvních letech Bushova prezidentství zesílilo.

Během americké prezidentské volební kampaně v roce 2004 a ještě zna-
telněji v roce 2008 však Bushova administrativa přece jen zjemnila svůj pří-
stup k severokorejské otázce, což některé pozorovatele vedlo k až paradox-
ním závěrům, že Bushův Bílý dům implementuje ideje prezentované nikoliv 
Johnem McCainem, ale demokratem Barackem Obamou.40 V praxi američtí 
diplomaté dostali volnější ruku k pokusům o vyjednání podmínek, za ja-
kých by Pchjongjang přistoupil k ukončení svého jaderného programu. Pro-
ces uvolnění se nicméně zpomalil na severokorejské neochotě přijmout na-
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vržené podmínky pro ověření dodržování dohod. Koncem roku 2008 navíc 
novinové titulky spekulovaly o zdraví či dokonce smrti Kim Čong-ila a mi-
nistryně zahraničních věcí USA Condoleezza Riceová symbolicky shrnula 
americký přístup slovy „pouze idiot by věřil Severokorejcům“.41 Dlouhodobé 
a stabilní řešení tohoto problému, resp. vztahů mezi oběma korejskými státy 
tak zůstává na bedrech nové americké administrativy. Nic se však nemění 
na tom, že pro jednání se Severní Koreou zůstává Peking pro Spojené státy 
sice obtížným, přeci jen ale nejdůležitějším a nepostradatelným spojencem. 

Boj s terorismem

Čína bezprostředně po teroristických útocích z 11. září 2001 refl ektovala, že 
boj s mezinárodním terorismem bude v následujících letech centrálním téma-
tem americké zahraniční politiky a přizpůsobila se této situaci. Čínští před-
stavitelé v první řadě tyto útoky zcela jednoznačně odsoudili a i v případě 
mezinárodně nepopulární války v Iráku vyslovovali pouze opatrnou kritiku 
amerického rozhodnutí vyřešit iráckou otázku vojenskou silou. V praktické 
rovině spolupráce v boji s terorismem Peking Bushově administrativě po-
skytl podporu na mnoha frontách. Čína již krátce po 11. září poskytla Wa-
shingtonu své protiteroristické experty s informacemi o Al-Kajdě a nadále 
pomáhala v boji za odhalení a zničení kontaktů, kterými byla Bin Ládinova 
síť fi nancována.42 Peking též formálně přistoupil k iniciativě sledující zvý-
šení bezpečnosti kontejnerové dopravy a v jejím rámci umožnil americkým 
úřadům, aby se spolu s čínskou stranou podílely na kontrole zboží určeného 
pro americký trh již před jeho odbavením v Číně. 

Prezident Bush v roce 2001 sice odmítl požadavek Číny, aby Washing-
ton zařadil ujgurské separatisty mezi teroristická hnutí, nicméně v roce 2003 
americká strana ustoupila a označila nejméně jednu separatistickou skupinu 
v provincii Sin-ťiang za teroristy napojené na síť Al-Kajdy a oznámila zmra-
žení jejích aktiv v USA. V neposlední řadě Washington umožnil, aby čínští 
vyšetřovatelé sami vyslýchali ujgurské vězně držené na základně v Guantá-
namu.43 V této souvislosti lze označit za ironii historie odhalení z roku 2008, 
že školení pro americké vyšetřovatele na Guantánamu byla založena na do-
slovných přepisech studie americké armády z roku 1957, která popisovala 
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čínské mučící techniky z doby korejské války používané k vynucení doznání 
od amerických zajatců (často falešných, získaných čistě na základě mučení).44 

Výrazně menší spokojenost než na poli spolupráce s ČLR v boji s mezi-
národním terorismem panovala ve Washingtonu ohledně čínského vývozu 
zbraní a zbraňových systémů. USA pravidelně viní čínské exportéry z do-
dávek zbraní do zemí, jako je KLDR, Írán či Súdán, na což téměř vždy na-
váže stereotypní scénář: Čína se obviněním na jednu stranu brání, poté však 
přistoupí k jednání, obě strany oznámí dosažení dohody o přísnější kontrole 
dodržování čínského exportního režimu a dříve či později opět vše běží uve-
deným způsobem. 

Lidská práva

Lidská práva jsou sice tématem, které se objevuje v záznamech snad všech 
jednání mezi Bushovou administrativou a Čínou, nicméně v praktické rovině 
lze konstatovat, že jejich porušování ze strany ČLR přestalo fi gurovat mezi 
hlavními problémy vztahů obou zemí, ačkoliv za posledních osm let nedo-
šlo na tomto poli k žádnému hmatatelnému pozitivnímu vývoji. Bushův za-
hraničněpolitický tým navázal na Clintonovu sérii rozhovorů o lidských prá-
vech s Čínou, jejich 13. kolo v roce 2002 se však na dlouhých šest let stalo 
posledním bilaterálním setkáním o této otázce, neboť čínská strana pokračo-
vání těchto rozhovorů od roku 2004 bojkotovala v reakci na americké rozhod-
nutí kritizovat Peking během 60. zasedání Komise OSN pro lidská práva.45 
Asi nejdůležitější vítězství v oblasti sporů o lidská práva zaznamenala Čína 
během letních olympijských her v Pekingu, jejichž zahajovacího ceremoni-
álu se prezident Bush rozhodl zúčastnit navzdory zprávám z jara roku 2008 
o brutálním potlačení nepokojů v Tibetu. Hlavním důvodem relativní bez-
zubosti a povrchnosti americké kritiky stavu lidských práv v Číně (zejména 
při srovnání s obdobím 1989–2004) je skutečnost, že v době války proti te-
rorismu a amerických problémů s ochranou lidských práv na svém vlastním 
dvorku (Guantánamo, Abú Ghraib, hurikán Katrina atd.) toto není téma, kte-
rému je Bushova administrativa ochotna věnovat takovou pozornost, jakou 
původně slibovala, a zejména pak nést náklady tlaku na Peking v podobě 
zhoršení čínsko-amerických vztahů.
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Závěr

 
V porovnání s již v úvodu zmíněným sovětsko-americkým nepřátelstvím 
z dob studené války obzvlášť dobře vynikne hlavní rys současných čínsko-
-amerických vztahů, který můžeme nazvat ambivalencí, dvojakostí či přímo 
schizofrenií. Slovy Washingtonu se ze strategických partnerů během pár mě-
síců stávají strategičtí konkurenti, aby po několika dalších měsících vyplně-
ných spory o Tchaj-wan a střetem vojenských letounů americká strana začala 
Peking paradoxně ujišťovat, že ho považuje za přítele. Rozvíjející se kontakty 
mezi nejvyššími představiteli obou armád a první společná vojenská cvičení 
probíhají na pozadí amerických analýz varujících, že investice ČLR do zbro-
jení již nesměřují pouze k dosažení co nejvýraznější vojenské převahy vůči 
Tchaj-wanu, ale začínají mít globální rozměr. Ministerstva obrany obou zemí 
se dohodnou na instalaci přímé telefonní linky, která jim umožní se během je-
jího prvního využití pohádat. Americký prezident pravidelně kritizuje poru-
šování lidských práv v Číně, a přesto se rozhodne dodat Číně prestiže svojí 
účastí na zahájení olympijských her pořádaných bezprostředně po brutálním 
potlačení nejrozsáhlejších nepokojů v Číně od masakru na Náměstí nebes-
kého klidu z roku 1989. Čínský vývoz zboží do Spojených států a vzájemný 
schodek obchodu pokračují ve svém růstu navzdory americkým stížnostem 
na odliv pracovních míst do Číny a nekorektní přístup ke směnnému kurzu 
mezi jüanem a dolarem.

Konkrétní analýza politiky administrativy George W. Bushe vůči ČLR do-
spěla k těmto závěrům. Předvolební i povolební rétorika Bushova týmu sli-
bovala, že vzájemné vztahy obou zemí čeká ochlazení či dokonce konfron-
tace, Clintonovo strategické partnerství vystřídá strategické soupeření. První 
polovina roku 2001 probíhala přesně podle tohoto scénáře, nicméně v násle-
dujícím období vzájemné napětí postupně klesalo až na úroveň „nejlepší si-
tuace v čínsko-amerických vztazích v celé historii“. Tuto relativní harmonii 
a rovnováhu mezi Pekingem a Washingtonem v posledních sedmi letech při-
tom nelze vysvětlit pouze působením teroristických útoků na Spojené státy 
z 11. 9. 2001. I mnohé jiné země se bezprostředně po těchto útocích ve své 
zahraniční politice přimkly k Washingtonu, aby posléze jedna po druhé dříve 
či později přijaly kritičtější pohled na Bushovu zahraniční politiku. Čína na 
druhou stranu nadále udržuje se Spojenými státy výrazně lepší vztahy než 
v době před 11. zářím, a to zejména díky nesmírně intenzivním snahám obou 
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velmocí minimalizovat konfl ikty a prohlubovat spolupráci. Přes tuto obou-
strannou snahu o udržení rovnováhy a rozvíjení spolupráce jsou vztahy Wa-
shingtonu a Pekingu nesmírně křehké a často podléhají ostrým výkyvům. 

Pokud vynecháme scénáře nového nebezpečí pro spolupráci Pekingu 
s Washingtonem (typu vojenského konfl iktu mezi Spojenými státy a Severní 
Koreou) či naopak neočekávaného sblížení (např. v důsledku akutní nové 
hrozby ze strany teroristických hnutí), pak i v nejbližší budoucnosti zřejmě 
nelze očekávat ani jeden extrém na pomyslné škále vztahů – čili intenzivní 
nepřátelství či naopak harmonické partnerství. Co naopak očekávat lze, je po-
kračování současné situace, ve které se obě strany střetávají v celé řadě témat 
a do budoucna je zřejmé, že tyto střety budou ve většině případů spíše nabírat 
na intenzitě než slábnout. Mezi hlavní třecí plochy bude i nadále patřit otázka 
Tchaj-wanu a strategického soupeření souvisejícího s čínskými vojenskými 
výdaji, globálního oteplování a rostoucí vzácnosti přírodních zdrojů, nevy-
rovnanosti vzájemného obchodu či napětí na čínské domácí scéně plynoucího 
z rozporu mezi ekonomickým růstem a absencí politických svobod. Optimis-
mus můžeme čerpat z vědomí, že obě strany si výše zmíněná rizika plně uvě-
domují a i uprostřed akutních krizí vyvíjejí někdy až křečovitou snahu nedo-
pustit dramatické zhoršení svých vztahů.

Poznámky
1 Téma Tchaj-wanu je úmyslně vynecháno, neboť se mu specifi cky věnuje následující kapitola.
2 Velká Británie vybojovala bitvu či válku a Washington se následně – jako šakal – podílel na kořisti 

vítězů, která měla obvykle podobu dalšího omezení čínské suverenity.
3 Dulles mluvil o čínském komunistickém režimu jakožto o dočasné či přechodné fázi – a passing 

phase. Viz např. Goh, 2005: 21.
4 Tato fáze se netýkala George Bushe – ze čtyř zmíněných prezidentů byl on jediným, kdo již během 

předvolební kampaně seděl v Bílém domě (v pozici Reaganova viceprezidenta), čili se již podílel 
na americké politice vůči Pekingu. 

5 Konkrétně R. Reagan a spory ohledně americké politiky vůči Tchaj-wanu v období 1981–1982, 
G. Bush a krize následující po jeho únorové návštěvě ČLR a zejména červnovém masakru na ná-
městí Nebeského klidu v roce 1989, Bill Clinton a napětí plynoucí ze snah podmínit prodloužení 
doložky nejvyšších výhod ústupky Pekingu v oblasti zlepšování lidských práv; a George W. Bush 
a krize následující po kolizi čínských a amerických vojenských letadel poblíž Chaj-nanu, ukon-
čení americké politiky strategické nejednoznačnosti vůči tchajwanské otázce a schválení rozsáhlé 
dodávky zbraní Tchaj-peji z jara roku 2001.

6 Viz např. James Mann (Mann, 2000), který považuje roky 1983–1988 (tedy přibližně od momentu, 
kdy George Shultz vystřídal na pozici ministra zahraničních věcí svého předchůdce Alexandera 
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Haiga) za zlaté období vztahů obou zemí. V druhém případě parafráze nejmenovaných představi-
telů administrativy George W. Bushe uvedených v Garrison, Jean A. (2005): Making China Po-
licy: From Nixon to G. W. Bush, s. 172.

7 V tomto duchu se např. nese úvod ke knize amerického sinologa Johna K. Fairbanka China Perce-
ived ve vydání z roku 1974, viz s. XV, kde Fairbank nadšeně líčí život na čínském venkově zaží-
vajícím zlaté časy díky Maově politice a v závěru této oslavné pasáže se symbolicky ptá „a čeho 
se to vlastně John Foster Dulles bál?“.

8 Například Zbigniew Brzezinski vystupující ohledně Číny jakožto liberál ve výše zmíněné debatě 
s Johnem Mearsheimerem. 

9 Pro zájemce o diskusi jestřábů s liberály ohledně přístupu k Číně viz dále např. veřejnou debatu 
v rámci programu Intelligence Squared U.S. na téma „Beware the Dragon: China spells trouble for 
America“, pořádanou v New Yorku 16. 5. 2007. On-line: intelligencesquaredus.org/index.php/
past-debates/beware-the-dragon-a-booming-china-spells-trouble-for-america. Přítomné pu-
blikum na závěr debaty hlasovalo: 35 % souhlasilo s tvrzením, že Čína je hrozbou pro USA, vět-
šina 59 % s tímto tvrzením nesouhlasila. 

10 Například Joseph Nye, Jr. (1998) odmítá zadržování ze tří důvodů: v porovnání s bývalým Sovět-
ským svazem, vůči kterému Washington politiku zadržování prováděl, je Čína příliš slabá, aby byla 
schopna agresivní expanzivní zahraniční politiky v duchu komunistické Moskvy. Zrovna tak ale 
Spojené státy nemají v současnosti tolik sil, aby ve spolupráci s dostatečně velkým počtem spo-
jenců mohly při zadržování ČLR uspět. A v neposlední řadě, říká Nye, zastánci zadržování odmí-
tají a tím vlastně i předem odsuzují k zániku možnost, že se Čína bude rozvíjet mírově a zodpo-
vědně, v souladu se zájmy ostatních členů mezinárodního společenství. 

11 Viz např. Shambaugh, David (2001): Facing Reality in China Policy. Foreign Affairs, January/Fe-
bruary 2001.

12 Viz Rice, Condoleezza (2000): Campaign 2000: Promoting the National Interest. Foreign Affairs, 
January/February 2000. V tomto článku Bushova budoucí poradkyně pro otázky národní bezpeč-
nosti předkládá volební program George W. Bushe v oblasti zahraniční politiky. Ohledně Číny sice 
odmítá politiku mnohých jestřábů, kteří hledí s nedůvěrou na rostoucí obchod obou zemí, v otázce 
asijských priorit v rámci čínské politiky Washingtonu ale v zásadě opakuje Shultzovy argumenty: 
Spojené státy by měly zejména rozvíjet vztahy s asijskými demokraciemi (Riceová konkrétně zmi-
ňuje Tchaj-wan – „model demokratického a tržního vývoje“ – Japonsko a Jižní Koreu jakožto part-
nery pro společný postup vůči komunistické Číně a Severní Koreji). 

13 Viz např. článek Bush Reassures China. BBC News, 23. 3. 2001. On-line: news.bbc.co.uk/2/hi/
asia-pacifi c/1236923.stm.

14 Glaser, Bonnie S. (2001): First Contact: Qian Qichen Engages in Wide-ranging, Constructive Talks 
with President Bush and Senior U.S. Offi cials. Center for Strategic and International Studies. On-
-line: www.csis.org/media/csis/pubs/0101qus_china.pdf.

15 Glaser, Bonnie S. (2001): Mid-Air Collision Cripples Sino-U.S. Relations. Center for Strategic and 
International Studies, 2001. On-line: www.csis.org/media/csis/pubs/0102qus_china.pdf.

16 Poměrně detailní popis vývoje, kterým Bushův tým v roce 2001 prošel během svého postupného 
odklonu od termínu „strategičtí soupeři“, viz Lampton, David M. (2003): Small Mercies: China and 
America after 9/11. In: Harries, Owen (ed.): China in the National Interest, September 2003, s. 120.

17 Variantu přeřeknutí naznačuje např. bývalý americký velvyslanec v Číně Winston Lord, viz citace 
v článku McKeone, Marion (2001): 100 days of sod „em“, 21. 4. 2001. On-line: tribune.maithu.
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Talk on China. The Washington Post, 30. 4. 2001. On-line: www.carnegieendowment.org/pub
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Vzpurný Tchaj-wan a nespolehlivý 
Washington: Tchajwansko-americké vztahy
během administrativy prezidenta Bushe

Jana Sehnálková

Čínská lidová republika vstupuje do 21. století jako regionální velmoc a dů-
ležitý světový hráč. Pekingu se podařilo oživit koncept sjednocení země 
poté, co byla Číně v roce 1997 vrácena kontrola nad Hongkongem a posléze 
v roce 1999 nad Macaem. Na cestě k úspěšnému ukončení tzv. „sto let po-
nížení“ (paj-nien kuo-čch’), během kterých byla oslabená Čína ve vleku zá-
padních mocností, stojí pouze Tchaj-wan, na který se roku 1949 přesunula 
vláda Čínské republiky v čele s Čankajškem. Za výrazné podpory USA fi -
guroval Tchaj-wan jako de facto suverénní nezávislý stát, který reprezen-
toval Čínu i v Organizaci spojených národů a jako „demokratický“ ostrov 
byl důležitým prvkem americké strategie zadržování komunismu. Během 
70. let však dochází ke změně strategické situace a USA spojily své síly 
s ČLR v boji proti Sovětskému svazu. Důsledkem bylo vyloučení Tchaj-wanu 
z OSN a následně v roce 1979 ukončení diplomatických styků mezi Tchaj-
-pejí a Washingtonem. Od 70. let většina států udržovala diplomatické styky 
s Pekingem a tím i přistupovala na tvrzení ČLR, že existuje pouze jedna Čína 
a Tchaj-wan je její součástí. Ve skutečnosti však pekingská vláda nad Tchaj-
-wanem neměla prakticky žádnou kontrolu. Byť Tchaj-wanu chybí dodnes 
de iure uznání jeho státnosti, je státem de facto, a to především díky neutu-
chající podpoře Spojených států, které prostřednictvím Zákona o vztazích 
s Tchaj-wanem i nadále udržují robustní neofi ciální vztahy s tchajwanským 
lidem. Zákon o vztazích s Tchaj-wanem (Taiwan Relations Act) byl schválen 
americkým Kongresem v roce 1979 jako reakce na ukončení obranné spo-
lupráce s Tchaj-pejí. Tento zákon mj. zaručuje americkou podporu obranny-



173

Vzpurný Tchaj-wan a nespolehlivý Washington: Tchajwansko-americké vztahy

schopnosti Tchaj-wanu prostřednictvím zbraní defenzivní povahy – samo-
zřejmě k velké nelibosti Pekingu.

Pro Peking zůstává Tchaj-wan posledním symbolem dlouhého období 
oslabené a ponížené Číny, stínem, který je třeba překročit, aby se ČLR sku-
tečně mohla stát regionální mocností – proto je pekingská vláda odhodlána 
připojit Tchaj-wan opět k Číně. Otázkou zůstává, jestli je ČLR ochotna ris-
kovat zhoršení vztahů či dokonce vojenský konfl ikt se Spojenými státy, které 
stojí o udržení stability v Tchajwanské úžině, a tím garantují de facto nezá-
vislost Tchaj-wanu.

Tchaj-wan tak zůstává jednou z klíčových otázek čínsko-amerických 
vztahů. Peking neustále protestuje proti zásahům do státní suverenity ze 
strany USA v podobě prodeje zbraní Tchaj-wanu s tvrzením, že Spojené státy 
tak vlastně brání sjednocení. Washington na druhé straně usiluje o ochranu 
důležitého strategického partnera v regionu a symbolu úspěšné demokrati-
zace v Asii. Obě strany se musí vyrovnávat i s neustále suverénnějším Tchaj-
-wanem, jehož vláda je nucena v důsledku demokratizace zohlednit vnitro-
politické faktory, např. veřejné mínění. 

Zatímco vláda Kuomintangu, která ovládala tchajwanskou politickou 
scénu do roku 2000, udržovala myšlenku konečného sjednocení Tchaj-wanu 
a Číny (ne nutně ČLR), s postupující demokratizací tchajwanské politické 
scény – a zejména s nástupem opoziční Demokratické pokrokové strany (De-
mocratic Progressive Party, DPP) – sílily hlasy volající po vyhlášení nezá-
vislosti Tchaj-wanu. Když se DPP v roce 2000 dostala k moci a obsadila také 
důležitý prezidentský post, který má velký vliv na zahraniční politiku,1 ČLR 
i USA propadly panice, neboť dosavadní status quo v Tchajwanské úžině 
byl ohrožen. 

Cílem této kapitoly je analyzovat, jak se s vládou DPP a především pre-
zidenta Čchen Šuej-piena vyrovnala administrativa prezidenta George W. 
Bushe, která nastoupila do úřadu v lednu 2001. Jakým způsobem se Bush 
snažil o udržení statu quo v Tchajwanské úžině, jak reagoval na narůstající 
volání po nezávislosti Tchaj-wanu a jak se vypořádal s politikou prezidenta 
Čchena, která se snažila o prosazení tzv. „tchajwanské identity“, a tím „od-
čínšťovala“ tchajwanskou společnost? 

Na několika chronologicky seřazených událostech tato kapitola ukáže, 
že ačkoliv Bushova administrativa z počátku stranila Tchaj-wanu, zatímco 
ČLR viděla jako „strategického soupeře“, v důsledku teroristických útoků 
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z 11. září svůj postoj přehodnotila a vůči Pekingu a Tchaj-peji přijala vyvá-
ženější přístup. Washington se tak stává ústředním bodem v udržování statu 
quo: zabraňoval snahám jak Pekingu, tak i stále asertivnějšího prezidenta 
Čchena tuto rovnováhu, defi novanou USA, měnit. Tato pilotní role přináší 
Washingtonu nemalé problémy. V důsledku agresivní politiky prezidenta 
Čchena usilující o maximální odlišení Tchaj-wanu od ČLR byly tchajwan-
sko-americké vztahy vystaveny turbulencím a propast mezi Washingtonem 
a Tchaj-pejí se neustále prohlubovala. I přes mnohé problémy však základní 
principy tchajwansko-amerických vztahů nakonec zůstaly zachovány, přede-
vším díky úspěšnému manévrování Bushovy administrativy. 

Prezident Bush, Peking a Tchaj-pej 

Ve své volební kampani v roce 2000 George W. Bush zaujal poměrně strohý 
postoj vůči Čínské lidové republice. Během svého projevu věnujícímu se za-
hraničněpolitické vizi Bush naznačil, že jeho administrativa nebude vůči Číně 
tak shovívavá jako administrativa prezidenta Clintona, protože ČLR před-
stavuje pro USA spíše konkurenta než strategického partnera. I v platformě 
Republikánské strany se objevila kritika Clintonovy politiky vůči Pekingu;2 
ČLR republikáni viděli jako „klíčovou výzvu Spojených států v Asii“.3 Na-
opak Tchaj-wanu jako dlouhodobému partnerovi USA a rozvíjející se de-
mokracii republikáni přislíbili podporu,4 včetně slibu pokračujícího prodeje 
amerických zbraní.

Rétorika George W. Bushe během volební kampaně naznačovala, že stane-
-li se prezidentem, bude možné očekávat změny v americké politice vůči 
Číně. Bush sliboval větší tlak na ČLR v souvislosti s negativní bilancí ob-
chodu, porušováním zákonů o duševním vlastnictví, masivním zbrojením 
apod. Díky tvrdému postoji vůči Pekingu se zdálo, že vstoupí-li Bush do Bí-
lého domu, Tchaj-wanu se dostane výraznější podpory; některé kruhy do-
konce spekulovaly o možnosti povýšení vzájemných vztahů mezi Tchaj-pejí 
a Washingtonem. 

Samotný počátek Bushova působení v Bílém domě byl poznamenán roz-
tržkou mezi Washingtonem a Pekingem, kterou 1. 4. 2001 zapříčinila srážka 
čínského stíhacího letounu J-8 s americkým průzkumným letadlem EP-3E. 
Zatímco čínský letoun se zřítil do moře a jeho pilot zahynul, americké leta-
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dlo nouzově přistálo na ostrově Chaj-nan, aniž by k přistání obdrželo povo-
lení čínské strany, a jeho posádka byla zadržena. Čínská strana po USA po-
žadovala omluvu a ofi ciální přijetí zodpovědnosti za způsobení incidentu. 
Spojené státy ale tvrdily, že důvodem pro pád čínského letadla bylo nezod-
povědné chování pilota, jenž letěl příliš blízko amerického letounu. Dalšímu 
vyostření situace nakonec zabránil dopis podepsaný americkým velvyslan-
cem v Pekingu Josephem Prueherem, v němž se jménem Spojených států 
omluvil za smrt čínského pilota a za přistání letadla EP-3E na čínském teri-
toriu.5 Peking se tedy nedočkal toho, že by USA za incident převzaly zod-
povědnost, nechtěl však riskovat další zhoršení čínsko-amerických vztahů, 
a proto po obdržení dopisu propustil doposud uvězněnou posádku letounu.

Další vyostření vztahů mezi Pekingem a Washingtonem na sebe ale nene-
chalo dlouho čekat. V souladu se zákonem o vztazích s Tchaj-wanem (TRA) 
a na doporučení Ministerstva obrany USA prezident Bush 24. 4. 2001 schvá-
lil návrh na prodej zbraní Tchaj-wanu v celkové hodnotě 18,6 mld. USD, 
který zahrnoval např. 8 ponorek na dieselový pohon, 12 letadel P-3C Orion 
pro boj proti ponorkám, 44 protilodních raket Harpoon odpalovaných z po-
norek, 54 kusů torpéd typu Mark-48, 54 obojživelných útočných vozidel, 12 
vrtulníků typu MH, elektronické systémy pro letouny F-16 a 4 vyřazené tor-
pédoborce třídy Kidd.6 Tento balík představoval nejobjemnější prodej zbraní 
Tchaj-wanu od roku 1992, kdy prezident George H. W. Bush schválil prodej 
150 kusů letadel typu F-16 A/B v hodnotě téměř 6 mld. USD.7

Následující den v pořadu Good Morning America Bush vyjádřil odhod-
lanost USA bránit Tchaj-wan před vojensky stále silnější ČLR. Na otázku, 
zda-li je Washington vázán pomoci Tchaj-wanu v případě čínského vojen-
ského útoku, Bush jednoznačně odpověděl: „Ano, tento závazek splníme… 
Číňané s tím musí počítat... [uděláme] cokoliv, co bude třeba, abychom po-
mohli Tchaj-wanu se bránit.“8 Toto prohlášení bylo – a to nejen na Tchaj-
-wanu – vnímáno jako důležitá změna americké politiky vůči Tchajwanské 
úžině. Zdálo se, že strategická nejednoznačnost (strategic ambiguity), která 
měla udržovat obě strany úžiny v nejistotě ohledně záměrů USA a jejich pří-
padného zapojení do konfl iktu a tak působit jako prostředek zastrašení obou 
stran před vyhrocením situace, vzala za své a na místo toho se Washington 
začal přiklánět na stranu Tchaj-peje. 

Sympatie Bushovy administrativy vůči Tchaj-wanu se dále projevily např. 
v rozšíření možností pro tchajwanské politiky cestovat do USA a neofi  ciálně 
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se setkávat s představiteli americké vlády. V květnu 2001 toto uvolnění 
umožnilo tchajwanskému prezidentu Čchenovi uskutečnit zastávku v New 
Yorku, během které se setkal s některými představiteli amerického Kongresu 
a také se starostou města Rudym Giulianim. V Houstonu se pak Čchen Šuej-
-pien zúčastnil zahradní slavnosti pořádané vlivným kongresmanem Tomem 
De Layem. Mezi dalšími představiteli, kteří navštívili USA, byla např. vi-
ceprezidentka Annette Lu či ministr obrany Tang.9 Během návštěvy Panamy 
v listopadu 2003 se pak prezident Čchen setkal s americkým ministrem za-
hraničních věcí Colinem Powellem. Byť nešlo o ofi ciální setkání a oba před-
stavitelé si pouze potřásli rukou a vyměnili společenské fráze, Tchaj-pej opět 
viděla jasný důkaz amerického příklonu na stranu Tchaj-wanu.10 

Z rétoriky Bushovy administrativy také zmizely odkazy na tzv. politiku 
„tří ne“, kterou formuloval prezident Clinton během své návštěvy ČLR 
v roce 1998. Clinton tehdy čínské straně přislíbil, že USA nepodpoří ne-
závislost Tchaj-wanu, vznik „jedné Číny a jednoho Tchaj-wanu“, či člen-
ství Tchaj-wanu v jakékoliv mezinárodní organizaci, kde je členství vyhra-
zeno pouze suverénním státům. Bushův Bílý dům naopak myšlenku zapojení 
Tchaj-wanu do některých mezinárodních organizací podpořil – např. pověřil 
ministerstvo zahraničních věcí, aby vytvořilo plán, který by pomohl Tchaj-
-wanu získat status pozorovatele ve Světové zdravotnické organizaci. 

Kroky americké administrativy byly v Tchaj-peji přijímány velmi pozi-
tivně. Prezident Čchen byl odhodlán z americké podpory Tchaj-wanu vytěžit 
co nejvíce k prosazení svého programu budování tchajwanské identity, která 
měla podtrhnout existující rozdílnost mezi Tchaj-wanem a ČLR. Nemohl-li 
prezident Čchen dosáhnout na de iure nezávislost Tchaj-wanu na ČLR, ame-
rická podpora mu poskytla prostor pro budování de facto nezávislosti. Pre-
zidentská kancelář na domácí politické scéně vysílala signál, že vztahy mezi 
Tchaj-pejí a Washingtonem má pevně pod kontrolou a dokáže jich využívat 
tak, aby z nich měl Tchaj-wan užitek. Kroky Washingtonu pak Čchen prezen-
toval jako americkou podporu svého programu a jako svůj politický úspěch. 

Změny po 11. září

Teroristické útoky z 11. 9. 2001 přinesly zásadní změnu strategického pro-
středí. Boj proti terorismu se stal primárním zahraničněpolitickým cílem 
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USA. Ve snaze o vytvoření široké protiteroristické koalice se změnil postoj 
Washingtonu i vůči ČLR. USA si byly vědomy, že v mnoha oblastech by 
spolupráce s Pekingem mohla být přínosná, už jenom kvůli tomu, že ČLR je 
členem Rady bezpečnosti OSN. Proto Spojené státy přehodnotily svůj postoj 
vůči ČLR a ze „strategického soupeře“ se opět stal partner. Již v říjnu 2001 
se prezident Bush setkal s čínským prezidentem Ťiangem během zasedání or-
ganizace APEC v Šanghaji, kde se oba představitelé nechali slyšet, že USA 
a ČLR budou spolupracovat a rozvíjet „konstruktivní vztah“.11

Zde je třeba poznamenat, že „přehodnocení“ americké politiky vůči Číně 
přineslo změny v konkrétních krocích a projevilo se v méně kritickém pří-
stupu Washingtonu vůči ČLR, základní principy politiky vůči Tchaj-wanu 
a ČLR však zůstaly nezměněny. USA se stále hlásily k dodržování poli-
tiky jedné Číny a tři čínsko-americká komuniké zůstávala hlavním vodít-
kem čínsko-amerických vztahů. Washington odmítal použití síly proti Tchaj-
-wanu a zavázal se i nadále dodržovat zákon o vztazích s Tchaj-wanem TRA 
a prodávat zbraně Tchaj-wanu. Přesto bylo evidentní, že v důsledku užší čín-
sko-americké spolupráce bude muset doposud hlasitá podpora Tchaj-wanu 
ustoupit do pozadí. Washington musel zmírnit svou Tchaj-wanu nakloněnou 
rétoriku tak, aby zbytečně nedráždil Peking a nepřispěl tak k nárůstu napětí 
v Tchajwanské úžině, což by odvedlo pozornost od války proti terorismu. 

Americké zájmy se však srazily se zaběhnutou linií politiky tchajwan-
ského prezidenta, který si v období před 11. zářím rychle přivykl myšlence, 
že ve Washingtonu má významného spojence, z jehož podpory musí vytěžit 
co největší rozšíření vzájemných vztahů.

Mezitím v Tchaj-peji: Prezident Čchen Šuej-pien

V Tchaj-peji se v roce 2000 poprvé dostala k moci DPP, která měla zcela 
odlišnou vizi od své předchůdkyně – Čínské národní strany (Kuomintang, 
KMT). V čele s prezidentem Čchenem DPP prosazovala myšlenku nezávis-
losti Tchaj-wanu a budování tchajwanské identity. Program strany defi no-
val Tchaj-wan jako nezávislý suverénní stát.12 Podpora z Washingtonu byla 
vnímána velmi pozitivně a přispěla ke zvýšení sebevědomí nové tchajpejské 
vlády, která viděla vhodnou příležitost k prosazení stranické agendy.
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Prezident Čchen zpočátku postupoval velmi opatrně. DPP neměla žádné 
zkušenosti s vládnutím, nedisponovala ani dostatkem lidí, kteří by měli zku-
šenosti s administrativou a mezinárodními vztahy. Proto prezident vůči pro-
gramu DPP uskutečnil významné ústupky, aby dopřál své nové administ-
rativě manévrovací prostor a aby nemusel ihned po nástupu do úřadu řešit 
otázku napětí ve vztazích s ČLR a USA. Vyhlásil tzv. slib „pět ne“, v němž 
se zavázal, že nevyhlásí nezávislost, nezmění ústavu, nezmění název, pod 
kterým Tchaj-wan vystupuje, nezruší Radu pro národní sjednocení (Natio-
nal Unifi cation Council, NUC) a Směrnice pro národní sjednocení (National 
Unifi cation Guidelines, NUG) a nevyhlásí referendum o nezávislosti. 

Umírněná politika Čchenovy nové administrativy však nenacházela pozi-
tivní odezvu v Pekingu. ČLR přijímala zvolení Čchen Šuej-piena preziden-
tem s velkými obavami, a to vzhledem k jeho předchozí podpoře nezávislosti 
Tchaj-wanu. Snad i proto Peking přistoupil k politice „preventivních opat-
ření“ vůči Tchaj-wanu – např. nadále pokračoval ve snaze co nejvíce omezit 
manévrovací prostor Tchaj-peje v mezinárodních vztazích. Krátce po nástupu 
prezidenta Čchena do prezidentského úřadu se tak ČLR podařilo přesvědčit 
další stát (Nauru), aby vyměnil diplomatické uznání Tchaj-wanu za navázání 
diplomatických styků s Pekingem. Skupina států uznávajících Čínskou re-
publiku na Tchaj-wanu se tak opět zúžila. 

Tchaj-wan byl takovým přístupem ČLR zklamán. I proto také umírněnost 
a opatrnost prezidenta Čchena brzy vzala za své. 3. 8. 2002 Čchen vystoupil 
se svým projevem na 29. setkání Světové federace tchajwanských asociací 
(World Federation of Taiwanese Associations), v němž prohlásil: „Náš Tchaj-
-wan není něco, co patří někomu jinému. Náš Tchaj-wan není něčí místní 
vláda. Náš Tchaj-wan není provincie někoho jiného… Jednoduše řečeno, 
Tchaj-wan a Čína se nacházejí na různých stranách [Tchajwanské] úžiny, na 
každé straně je jeden stát. Tohle musí být řečeno jasně.“13 

Americká vláda na Čchenův projev zareagovala pohotově a vyjádřila svou 
nelibost. Rétorika tchajwanského prezidenta popuzovala Peking v době, kdy 
jeho spojenectví bylo pro Washington důležité. Kromě ofi ciálních prohlášení, 
v nichž Bílý dům zdůraznil, že nepodporuje nezávislost Tchaj-wanu, Bushova 
administrativa také varovala Tchaj-pej, že nebude tolerovat takto provoka-
tivní vystoupení. Čchenova administrativa urychleně ustoupila americkému 
tlaku – 6. srpna Vládní informační kancelář (Government Information Offi ce, 
GIO) vydala prohlášení, v kterém odmítla, že by prezidentův projev jakko-
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liv představoval krok směrem k nezávislosti. Podle GIO prezident ve svém 
projevu jen věrně popsal realitu panující v Tchajwanské úžině. GIO také vy-
zdvihla důležitost prezidentova závazku dodržovat slib „pěti ne“.14 

Obranné referendum prezidenta Čchena

Byla to právě otázka referenda, zmíněná ve slibu „pěti ne“, která na podzim 
2003 přispěla k dalšímu vyhrocení vztahů mezi Tchaj-pejí a Washingtonem. 
Prezident Čchen totiž oznámil své rozhodnutí využít čerstvě schváleného zá-
kona o referendu k vyhlášení tzv. „obranného referenda“, které by proběhlo 
zároveň s prezidentskými volbami v březnu 2004. 

Zákon o referendu v tchajwanské legislativě provázely bouřlivé debaty. 
Představitelé Kuomintangu se totiž obávali, že referendum poskytne DPP pří-
ležitost vyhlásit lidové hlasování o nezávislosti Tchaj-wanu. Z toho důvodu 
také nakonec KMT prosadil svou vlastní verzi zákona, jež značně omezovala 
a vymezovala použití referenda. Nový zákon mj. znemožnil exekutivě, aby 
iniciovala referendum – s jednou výjimkou: kromě národního a lokálního re-
ferenda zákon zavádí tzv. obranné referendum (článek 17), kterého může vy-
užít prezident v případě, kdy se země nachází v ohrožení. 

I přesto, že reálně Tchaj-wanu žádné bezprostřední ohrožení nehrozilo, 
prezident Čchen se rozhodl využít svých pravomocí vyplývajících z článku 
17 nového zákona. Podle něj byl Tchaj-wan ohrožován ČLR a jejími rake-
tami umístěnými na pobřeží provincie Fu-ťien (do roku 2003 bylo rozmís-
těno 496 raket). V rozhovoru pro New York Times Čchen prohlásil, že díky 
obrannému referendu celý svět včetně ČLR uslyší hlas tchajwanského lidu 
a dozví se, že rozmísťováním zbraní Peking ohrožuje stabilitu a bezpečnost 
asijsko-pacifi ckého regionu.15

USA a ČLR se z nového zákona o referendu příliš neradovaly. Obě země 
vnímaly referendum jako příliš odvážnou provokaci a obávaly se, že Čchen 
referenda využije k posunutí Tchaj-wanu blíže k nezávislosti, což by značně 
zkomplikovalo vztahy mezi Washingtonem a Pekingem. V politické plat-
formě DPP je totiž nezávislost Tchaj-wanu s referendem explicitně propo-
jena: „O ustanovení suverénní Tchajwanské republiky a vypracování nové 
Ústavy bude rozhodnuto všemi občany Tchaj-wanu pomocí národního refe-
renda.“16 Zároveň se Čchen Šuej-pien několikrát vyjádřil, že bude-li znovu 



180

Vzestup Indie a Číny: Přichází asijské století?

zvolen prezidentem v roce 2004, jeho hlavním cílem bude změna ústavy 
právě prostřednictvím referenda.17

Díky rozporuplným signálům, které Washington vysílal do Tchaj-peje, 
si prezident Čchen během podzimu 2003 udržel široký manévrovací pro-
stor. Americká administrativa na jedné straně kritizovala jeho kroky, např. 
poradkyně pro národní bezpečnost Condoleezza Riceová opakovaně varo-
vala Tchaj-pej před jednostrannými změnami statu quo.18 Na straně druhé ale 
Bushova administrativa v říjnu 2003 umožnila Čchen Šuej-pienovi třídenní 
zastávku v New Yorku, během které obdržel cenu za lidská práva od Mezi-
národní ligy pro lidská práva (International League for Human Rights).19 Zá-
roveň zástupkyně ředitele americké de facto ambasády na Tchaj-wanu (Ame-
rican Institute in Taiwan, AIT) Therese Shaheenová prohlásila, že prezident 
Bush je „tajným andělem“ (secret angel) Tchaj-wanu.20 

V Pekingu vzbuzovaly snahy prezidenta Čchena nemalé znepokojení. 
V interview pro deník Washington Post čínský premiér Wen Ťia-pao pro-
hlásil: „Nedávná prohlášení a kroky představitelů tchajwanských úřadů, ze-
jména jejich úmyslná provokace v souvislosti s otázkou referenda a ústavních 
změn, jsou jasným důkazem jejich neústupného lpění na národním odštěpení 
a také stupňujících se snah o dosažení nezávislosti.“21 Vojenské složky za-
ujaly ještě radikálnější postoj. Čínský generál Pcheng Guang-čchien (Peng 
Guangqian) Tchaj-wan jasně varoval, že v případě vyhlášení nezávislosti 
Tchaj-wanu se ČLR nebude zdráhat útoku: „Nezávislost Tchaj-wanu zna-
mená válku.“22

Bylo ale jasné, že přímý nátlak ČLR na Tchaj-pej by nahrával spíše poli-
tice tchajwanského prezidenta. Proto se čínské úřady (např. Úřad pro záleži-
tosti Tchaj-wanu, Taiwan Affairs Offi ce, TAO) raději držely stranou a čínské 
vedení se spíše soustředilo na nátlak na Washington. Skrze různé diploma-
tické kanály Peking signalizoval svá očekávání, že Washington proti Čche-
novým iniciativám zakročí.  

Přestože se prezident Čchen snažil ujistit Peking i Washington, že obranné 
referendum bude v souladu se slibem „pěti ne“, tlak ze strany Bushovy admi-
nistrativy se stupňoval. Prezident Bush se pokusil tchajwanského prezidenta 
přesvědčit, aby svůj plán nerealizoval – na počátku prosince 2003 vyslal do 
Tchaj-peje představitele Rady pro národní bezpečnost Jamese Moriartyho 
jako svého osobního zmocněnce. Během této původně tajné mise měl Mori-
arty Čchenovi předat osobní dopis, ve kterém Bush vyjadřoval obavy, že refe-
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rendum povede ke zvýšení napětí v Tchajwanské úžině.23 I přesto se však pre-
zident Čchen nenechal odradit a během volebního shromáždění 8. 12. 2003 
prohlásil, že v březnu 2004 hodlá předložit k referendu otázku balistických 
střel, které ČLR rozmísťovala podél Tchajwanské úžiny. 

Prezident Bush se nakonec rozhodl vzít situaci do vlastních rukou. Po set-
kání s čínským premiérem Wenem v Bílém domě, během kterého byl Tchaj-
-wan jistě důležitým tématem, Bush předstoupil před novináře s doposud nej-
tvrdší kritikou postupu prezidenta Čchena: „Spojené státy dodržují politiku 
jedné Číny. Naše politika vychází ze tří čínsko-amerických komuniké a zá-
kona o vztazích s Tchaj-wanem. Odmítáme jakékoliv jednostranné rozhod-
nutí, ať již ze strany Číny či Tchaj-wanu, vedoucí ke změně statu quo. Výroky 
a jednání vůdce Tchaj-wanu naznačují, že jeho cílem může být jednostranný 
krok vedoucí ke změně statutu quo, což odmítáme.“24 Tento diplomatický 
políček tchajwanskému prezidentovi se stal veřejným důkazem napjatých 
vztahů mezi Tchaj-pejí a Washingtonem. 

Tlak ze strany USA a ČLR mohl ve skutečnosti těžko přesvědčit prezi-
denta Čchena, aby od svého záměru ustoupil. Bojujíce za své znovuzvolení, 
Čchen Šuej-pien využíval obranné referendum především k mobilizaci DPP. 
Použití „čínské karty“ mělo zaručit, že velká část voličů DPP bude motivo-
vána dojít k volebním urnám. Zároveň mělo vyhlášení referenda prokázat, 
že Čchen se i nadále snaží naplňovat sliby DPP a vede Tchaj-wan jako samo-
statný suverénní stát. Referendum, které tedy způsobilo mezinárodní kom-
plikace a podstatné zhoršení vztahů mezi USA a Tchaj-wanem, bylo v první 
řadě cíleno k rozčeření vod domácí politické scény. 

Prezident Čchen nakonec defi nitivně rozhodl, že referendum proběhne 
zároveň s prezidentskými volbami 20. 3. 2004. Ve svém televizním projevu 
16. 1. 2004 pak zveřejnil znění dvou otázek, které měly být předloženy tchaj-
wanským voličům: 1. nestáhne-li Peking střely mířící na Tchaj-wan rozmís-
těné podél Tchajwanské úžiny a nezřekne-li se použití síly vůči Tchaj-wanu, 
měl by Tchaj-wan získat protiraketové střely za účelem posílení obranys-
chopnosti ostrova? 2. Měla by se tchajwanská vláda zapojit do jednání s ko-
munistickou Čínou s cílem dosáhnout rámcové dohody o míru a stabilitě?25 

Poté, co prezident Čchen představil znění referenda a explicitně se zavá-
zal, že cílem referenda není změna statu quo, Washington došel k závěru, že 
samotnému referendu zabránit nelze,26 přesto ale pokračoval v tvrdé kritice 
postoje Tchaj-peje. Prostřednictvím vysoce postavených politiků, jako byla 
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např. Condoleezza Riceová, v té době poradkyně prezidenta pro národní bez-
pečnost, či viceprezident Dick Cheney, Bílý dům opakovaně potvrzoval svůj 
závazek dodržení politiky jedné Číny. Randall G. Schriver, náměstek mini-
stra zahraničních věcí pro záležitosti východní Asie a Pacifi ku, ve svém sly-
šení před U.S.-China Economic and Security Review Commission prohlá-
sil, že bez ohledu na to, že USA principiálně podporují zavádění referend 
jako prostředku posilování demokracie, tchajwanské referendum vzbuzuje 
pochybnosti a rozpaky.27 

Epizoda s obranným referendem se výrazně podepsala na vztazích mezi 
Washingtonem a Tchaj-pejí. Sice nedošlo k přehodnocení americké politiky 
vůči Tchaj-wanu – základní principy i nadále zůstávaly zachovány – za své 
však vzala jakákoliv důvěra mezi prezidenty Bushem a Čchenem. Prezident 
Čchen významně podcenil závažnost signálů, které vysílal Bílý dům, a „do-
nutil“ tak amerického vůdce k veřejné kritice v přítomnosti čínského premi-
éra. Ve Washingtonu Čchen Šuej-pien přestal být vnímán jako vůdce, se kte-
rým je možné se dohodnout, naopak začal být považován za politika, který 
ohrožuje strategické zájmy USA v regionu. 

Volby 2004: Znovuzvolení Čchen Šuej-piena prezidentem

 
Znovuzvolení prezidenta Čchena28 avizovalo, že v tchajwansko-amerických 
vztazích zřejmě nedojde k výraznému zlepšení. Celá volební kampaň byla 
postavena na zdůrazňování tchajwanské identity a odlišnosti Tchaj-wanu od 
ČLR. Díky propojení prezidentských voleb s výše zmíněným referendem 
Čchen Šuej-pien také prosadil značně protičínský tón kampaně. 

V povolebním interview s deníkem Washington Post prezident Čchen svou 
volební kampaň uzavřel explicitním odmítnutím principu jedné Číny a zdů-
razněním tchajwanské identity: „Myslím, že jsme dosáhli vnitřního konsenzu, 
který trvá na tom, že Tchaj-wan je nezávislý, suverénní stát. Myslím, že pouze 
Peking není schopen akceptovat ten fakt, že Čínská republika či Tchaj-wan je 
nezávislou zemí.“29 Peking, který si od tchajwanské volební kampaně udržo-
val odstup,30 aby nenahrál zájmu prezidenta Čchena a jeho nezávislost pod-
porujícímu táboru, se tentokrát ostře ohradil: „Výroky prezidenta Čchena 
bez jakýchkoliv pochybností svědčí o přetrvávajících snahách o nezávislost 
Tchaj-wanu a tvrdohlavé snaze oddělit Tchaj-wan od Číny.“31
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Bílý dům na výsledky voleb reagoval s opatrností – prezident Bush pro-
střednictvím svého tiskového oddělení poblahopřál tchajwanskému lidu 
k dodržení principů demokracie a vyjádřil naději, že obě strany Tchajwan-
ské úžiny se vyvarují kroků, které by vedly ke změně statu quo.32 Prezident 
Čchen v prohlášení zmíněn nebyl.

Linii s Bílým domem však nedodrželo americké de facto velvyslanectví 
na Tchaj-wanu. Therese Shaheenová, úřadující ředitelka úřadu,33 vydala pro-
hlášení, v němž gratulovala Čchen Šuej-pienovi k jeho znovuzvolení. Tím 
Shaheenová vyvolala dojem, že Bushova administrativa skrze její úřad vy-
jadřuje tchajwanskému prezidentovi podporu. Washington se proti vystou-
pení Shaheenové rezolutně ohradil a donutil ji k rezignaci. Tato zdánlivě ne-
významná epizoda ilustruje, že vztahy mezi Bílým domem a tchajpejským 
prezidentským úřadem byly skutečně napjaté – Bushova administrativa ne-
měla rozhodně zájem vysílat jakýkoliv signál, který by mohl být Čchen Šuej-
-pienem vnímán jako podpora jeho politiky. Také je ale důkazem toho, že 
americká politika vůči Tchaj-wanu nebyla dostatečně koordinována. Vysílání 
rozporuplných signálů do Tchaj-peje mohlo ovlivnit rozhodovací procesy – 
záleželo totiž na politicích a úřednících v Tchaj-peji, který signál si vybrali 
a který naopak potlačili.

Čchen Šuej-pien poté, co si pojistil setrvání v prezidentském úřadě na další 
čtyři roky, nakrátko zmírnil svou rétoriku. Ve snaze uklidnit vztahy s Pekin-
gem a především s Washingtonem Čchen ve svém projevu při příležitosti uve-
dení do úřadu nabídl smířlivý tón: „Mým cílem je stabilizovat vztahy mezi 
oběma břehy Tchajwanské úžiny…[neboť] udržení statu quo v Tchajwanské 
úžině je životně důležité pro trvale udržitelný rozvoj pro obě strany a také pro 
stabilitu celého regionu.“34 Zůstávalo však otázkou, zdali prezident Čchen 
volil mírnější tón proto, že pochopil lekci udělenou Washingtonem, či zdali 
šlo o pouhé taktizování, které mělo uklidnit americké politiky před nasaze-
ním další protičínské ofenzívy. Zároveň se do jisté míry jednalo o reakci na 
porážku DPP ve volbách do parlamentu, která signalizovala, že velká část 
voličů odmítá politiku radikálně prosazující nezávislost Tchajwanu. Brzy se 
však ukázalo, že umírněná rétorika tchajwanského prezidenta byla jen pře-
chodnou záležitostí. Vztahy mezi Washingtonem a Tchaj-pejí se opět zhor-
šily poté, co ke konci roku 2004 prezident Čchen oznámil svůj úmysl změnit 
názvy státních podniků a zastupitelských úřadů v zahraničí tak, aby obsaho-
valy slovo Tchaj-wan namísto slova Čína.35 Mezi společnostmi, které měly 
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změnit svůj název, byly např. i tchajwanské aerolinie China Airlines, jejichž 
název chtěl prezident Čchen změnit na Taiwan Airlines. Washington tento 
krok kriticky označil za zbytečnou provokaci. 

Prezident Čchen neustoupil ani od svého primárního cíle: dosáhnout 
změny ústavy do konce svého druhého období v prezidentském úřadu. Pro 
Washington tedy tchajwanský prezident i nadále zůstává mužem, na kterého 
se nelze spolehnout. Zatímco zpočátku byla Bushova administrativa ochotná 
poskytnout Tchaj-wanu velkou míru fl exibility, v důsledku Čchenovy neú-
stupnosti Tchaj-wan o tuto výhodu přichází poté, co jeho kroky začaly ohro-
žovat spolupráci s Pekingem, jehož partnerství bylo pro USA nepostradatelné 
v řešení některých důležitých regionálních otázek. Tchaj-wan tak přichází 
o výhodu americké nejednoznačnosti (ambiguity) vůči tchajwanské otázce. 
Kroky prezidenta Čchena přinutily americkou administrativu jasněji defi no-
vat svou politiku vůči Tchaj-wanu a ČLR.

Bushova administrativa jasně vymezuje politiku vůči Tchaj-wanu

Po tchajwanských prezidentských volbách Komise pro zahraniční záleži-
tosti při americké Sněmovně reprezentantů (House Committee on Foreign 
Affairs) uspořádala slyšení o Tchaj-wanu. Za Bushovu administrativu byl 
pozván James A. Kelly, náměstek ministra zahraničních věcí pro východní 
Asii a Pacifi k, který komisi poskytl komplexní shrnutí postoje Bílého domu 
vůči ČLR a Tchaj-wanu. Jelikož bylo slyšení veřejné, Kelly využil příleži-
tosti k vyslání signálu vůči Tchaj-peji, z něhož vyplývalo, že Washington není 
spokojen s přístupem Čchenovy administrativy.

Náměstek ministra zahraničních věcí zopakoval všechny základní principy 
čínsko-amerických vztahů, ke kterým se hlásí i Bushova administrativa: USA 
jsou vázány principem jedné Číny, třemi čínsko-americkými komuniké a zá-
konem o vztazích s Tchaj-wanem. Kelly dále zdůraznil, že Spojené státy ne-
podporují nezávislost Tchaj-wanu a odmítají jakékoliv kroky, které by vedly 
k jednostranné změně statu quo: „Pro Peking z toho vyplývá nepoužití síly či 
hrozby silou vůči Tchaj-wanu, pro Tchaj-pej to znamená zodpovědný přístup 
ke všem aspektům vztahů mezi oběma břehy Tchajwanské úžiny. Obě strany 
by se měly zdržet jakýchkoliv prohlášení či činů, které by jednostranně měnily 
status Tchaj-wanu.“36 James Kelly také uvedl, že USA jsou i nadále odhod-



185

Vzpurný Tchaj-wan a nespolehlivý Washington: Tchajwansko-americké vztahy

lány pokračovat v prodeji zbraní Tchaj-wanu v souladu se zákonem o vzta-
zích s Tchaj-wanem, a potvrdil americké závazky vůči Tchaj-peji obsažené 
v tzv. „šesti ujištěních“ (Six Assurances) z roku 1982.37 Kelly se však ve svém 
projevu také kriticky zaměřil na kroky prezidenta Čchena a varoval, že ame-
rické závazky podporovat a chránit Tchaj-wan mají své meze: „…naše snahy 
snažící se odradit čínskou stranu od použití nátlaku na Tchaj-pej mohou být 
neúspěšné v případě, že Peking nabude přesvědčení, že Tchaj-wan se vydal 
na cestu vedoucí k vyhlášení nezávislosti a trvalého oddělení od Číny a že ta-
kový vývoj je třeba zastavit“.38 Kelly se těmito slovy pokusil zmírnit tři roky 
staré prohlášení prezidenta Bushe, v němž bylo řečeno, že „USA udělají co-
koliv, aby pomohly Tchaj-wanu se bránit“.39 Washington naznačoval, že ame-
rické závazky vůči Tchaj-wanu jsou sice stále v platnosti, ale Tchaj-pej si ne-
může být jistá americkou podporou v případě, kdy by byl konfl ikt mezi ČLR 
a Tchaj-wanem vyprovokován nezodpovědným chováním Tchaj-peje. Kelly 
také Tchaj-wan varoval, že by měl brát vážně hrozbu použití síly ze strany 
Pekingu v případě směřování k nezávislosti. Prezident Čchen byl také va-
rován před plánovanými změnami ústavy. Podle Kellyho by některé kroky 
související s prohlubováním demokracie mohly negativně ovlivnit americké 
i tchajwanské bezpečnostní zájmy: „V souvislosti s plánovanými změnami 
Ústavy existují meze toho, co Spojené státy podpoří.“40 

Kellyho slyšení před sněmovní komisí dalo jasnější obrysy americké poli-
tice vůči tchajwanské otázce a odvíjí se z něj strategie „dvojího odrazování“ 
(dual dissuation), o kterou se Bushova strana opírala během druhého období 
Čchen Šuej-piena v prezidentské funkci (a zároveň druhého Bushova období 
v Bílém domě). Použití této strategie spočívalo v usměrňování kroků Tchaj-
-peje na straně jedné a na straně druhé v nabádání Pekingu, aby na Tchaj-wan 
nevyvíjel příliš velký nátlak. Zároveň ale Spojené státy posilují Tchaj-wan 
prodejem zbraní, podporou demokratizace a vstupu Tchaj-wanu do některých 
mezinárodních organizací, zatímco kritizují čínskou stranu např. za rozmís-
ťování zbraní v Tchajwanské úžině. USA se tak dostávaly do pozice jakéhosi 
pomyslného „kompenzátora“ mezi Pekingem a Tchaj-pejí. 

Pro Tchaj-wan asi nejtvrdší lekcí bylo vystoupení amerického ministra za-
hraničních věcí Colina Powella v hongkongské televizi Phoenix v říjnu 2004. 
V interview ministr prohlásil, že „…existuje pouze jedna Čína. Tchaj-wan 
není nezávislým státem. Nepožívá suverenity jako národ, to je naše politika, 
na tom pevně trváme.“41 Poté, co mluvčí ministerstva Adam Ereli potvrdil, 
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že se nejednalo o přeřeknutí, se strhla bouřlivá debata, jestli Powellova slova 
znamenala změnu v americké politice vůči Tchaj-wanu. Doposud si totiž 
americká defi nice „jedné Číny“ ponechávala manévrovací prostor: Spojené 
státy v čínsko-amerických komuniké totiž pouze připouštějí, že „berou na 
vědomí (acknowledge) čínskou pozici, že existuje jedna Čína a Tchaj-wan je 
součástí Číny“,42 nikde není řečeno, že USA uznávají (recognize), že Tchaj-
-wan je součástí Číny. Před Powellovým prohlášením žádný vysoký předsta-
vitel USA explicitně nezpochybnil nezávislost Tchaj-wanu či možnost, že by 
Tchaj-wan v budoucnosti mohl za jistých okolností nezávislost získat. Ame-
rické ministerstvo zahraničních věcí však neposkytlo žádné další vysvětlení 
Powellových slov – jen zdůraznilo, že principy americké zahraniční politiky 
vůči Tchaj-wanu zůstávají nezměněné a že USA podporují mírové řešení pro-
blémů mezi Tchaj-pejí a Pekingem.43 

Powellova slova však vyprovokovala prezidenta Čchena k protiútoku. 
„Tchaj-wan rozhodně je suverénním nezávislým státem… Tchaj-wan roz-
hodně nepatří ČLR. To je současný stav a to je realita… Jiné státy, bez ohledu 
na to, zdali mají či nemají ofi ciální vztahy s naší zemi, nedisponují žádnými 
prostředky k ovlivnění či popření současného stavu a faktu, že Čínská repub-
lika či Tchaj-wan existuje jako suverénní nezávislá země.“44 

Peking vyhlašuje Zákon proti odtržení Tchaj-wanu, Tchaj-pej vrací úder

Rok 2005 přinesl nový vývoj ve vzájemných vztazích mezi Pekingem, Tchaj-
-pejí a Washingtonem. Rok začal velmi optimisticky – po dobu oslav čín-
ského nového roku se podařilo dojednat otevření přímých letů mezi ČLR 
a Tchaj-wanem. Vzápětí se ale vztahy v Tchajwanské úžině opět zkompliko-
valy – a tentokrát byla hlavním aktérem ČLR. 

Již na konci roku 2004 se v Národním lidovém shromáždění začal projed-
návat nový zákon, který vešel ve známost jako Zákon proti odtržení Tchaj-
-wanu (Anti-Secession Law, ASL) a který byl v defi nitivní podobě schválen 
14. 3. 2005. I přesto, že velká část zákona je laděna spíše vstřícně – zmiňuje 
např. podporu pro pravidelné přímé lety, kulturní výměny, apod., velká po-
zornost se soustředila především na článek 8 zákona, v kterém se říká:

„V případě, že by síly usilující o nezávislost Tchaj-wanu učinily kroky ve-
doucí k odtržení Tchaj-wanu od Číny, či v případě významného incidentu ve-
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doucího k odtržení Tchaj-wanu od Číny, či v případě, kdy by byly vyčerpány 
všechny možnosti vedoucí k dosažení mírového sjednocení, potom stát může 
použít nemírových prostředků a dalších nutných opatření k ochraně čínské 
suverenity a územní celistvosti.“45 [Zdůrazněno J. S.]

Washington zákon označil jako kontraproduktivní, zejména s ohledem na 
částečné zlepšení vzájemných vztahů mezi Tchaj-pejí a Pekingem na přelomu 
2004 a 2005, díky kterému bylo možné např. dojednat již zmíněné přímé lety. 
V americkém Kongresu bylo schváleno několik rezolucí, které ASL kritizo-
valy, popř. volaly po změně americké politiky vůči Tchaj-wanu. Již 17. 2. 
2005 spolupředseda sněmovního výboru pro Tchaj-wan (Congressional Tai-
wan Caucus, CTC) Steve Chabot ve své rezoluci navrhoval, aby Spojené 
státy vyjádřily „silný nesouhlas se Zákonem proti odtržení, neboť takový zá-
kon povede ke změně statu quo v regionu, a to pro USA představuje velmi váž-
nou výzvu“.46 Podobně znějící rezoluci navrhl republikán Jeff Miller, který 
nabádal amerického prezidenta, aby proti zákonu veřejně vystoupil s jedno-
značným potvrzením amerických závazků vůči Tchaj-wanu.47 Další republi-
kán Thomas Tancredo 16. 2. 2005 navrhl radikální rezoluci (H.Con.Res. 69), 
ve které navrhoval ukončení politiky jedné Číny a uznání jedné Číny a jed-
noho Tchaj-wanu.48 Předseda Komise pro zahraniční záležitosti Henry Hyde 
a Tom Lantos ze sněmovního výboru pro Tchaj-wan navrhli souběžnou re-
zoluci odsuzující Zákon proti odtržení (H.Con.Res. 98), která byla ve Sně-
movně schválena 424 hlasy (4 proti, 6 nehlasovalo). Efekt těchto rezolucí byl 
však pouze symbolický, neboť všechny byly předloženy patřičným komisím, 
kde se jimi dále již nikdo nezabýval.

Americké ministerstvo zahraničních věcí se k Zákonu proti odtržení sta-
vělo také kriticky, ale nakonec z něj nevyvodilo žádné důsledky. Prostřed-
nictvím několika kanálů ministerstvo varovalo čínskou stranu, že zákon pod-
kopává stabilitu v Tchajwanské úžině.49 Americká ministryně zahraničních 
věcí Condoleezza Riceová Zákon proti odtržení odsoudila, protože „ztěžuje 
dialog mezi Pekingem a Tchaj-pejí“. Během slyšení před Komisí pro zahra-
niční záležitosti, které proběhlo 7. 4. 2005, Randy Schriver, 2. tajemník MZV 
pro záležitosti východní Asie a Pacifi ku, zmínil, že článek 8 sice podkopává 
pozitivní trendy v Tchajwanské úžině, ale za ministerstvo prohlásil: „Nemy-
slíme si, že by Zákon proti odtržení vyžadoval změnu v našem přístupu.“50

Tchaj-wan na Zákon proti odtržení v krátkodobém horizontu reagoval pro-
testy v ulicích Tchaj-peje, které svolal prezident Čchen. Tchajwanské úřady 
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také dočasně přerušily vyjednávání s Pekingem o otevření přímých letů mezi 
Tchaj-wanem a ČLR. Skutečnou „odvetu“ však prezident Čchen odložil až do 
29. 1. 2006, kdy oznámil, že hodlá zrušit Radu a směrnice pro národní sjed-
nocení (National Unifi cation Council, NUC, a National Reunifi cation Guide-
lines, NUG). Podle něj tato instituce a její směrnice byly „absurdním produk-
tem absurdní éry“51 – Rada pro národní sjednocení byla totiž založena v roce 
1990 během prezidentství Li Teng-chueje (Lee Teng-hui) s cílem podporovat 
jeden z hlavních cílů Kuomintangu: sjednocení Číny. 

Oznámení o zrušení NUC Washington zaskočilo, Čchen Šuej-pien své 
úmysly předem s Američany nekonzultoval. Spojené státy okamžitě reago-
valy zopakováním základních principů americké politiky s důrazem na poli-
tiku jedné Číny. Bílý dům také do Tchaj-peje tajně vyslal speciálního zmoc-
něnce,52 aby prezidentu Čchenovi jeho úmysl rozmluvil, neboť zrušením 
NUC by došlo k porušení slibu „pěti ne“ z roku 2000 a porušení statu quo. 
Existovaly obavy, že by Peking mohl zrušení Rady pro sjednocení vnímat 
jako odmítnutí principu jedné Číny, odmítnutí možnosti sjednocení. V tako-
vém případě by Peking podle článku 8 Zákona proti odtržení mohl sáhnout 
k použití vojenských prostředků. Washingtonu zároveň přišlo zbytečné, aby 
byla rušena instituce, které fungovala pouze „na papíře“, protože Čchenova 
administrativa stejně NUC neposkytovala žádné prostředky z rozpočtu. Za-
stánci prezidentových výroků však argumentovali tím, že Čchen pouze rea-
guje na fakt, že ČLR pokračuje v rozmísťování střel v Tchajwanské úžině 
a na přijetí Zákona proti odtržení – tím totiž Peking porušil hlavní podmínku, 
za které platilo pět ne, podmínku zřeknutí se síly.

Jak již bylo tradicí, Čchen Šuej-pien od svých záměrů nehodlal ustoupit. 
Ve snaze dokázat, že Tchaj-wan je nezávislým politickým aktérem, Čchen 
oznámil, že Rada pro národní sjednocení zanikne a Směrnice pro národní 
sjednocení přestanou být uplatňovány. Diplomatická roztržka mezi Washing-
tonem a Tchaj-pejí tak pokračovala. USA zdůrazňovaly symbolický význam 
existence NUC jako spojovacího článku mezi Tchaj-wanem a ČLR a jako 
závazku, že Tchaj-pej v budoucnosti zváží možnost sjednocení. Washing-
ton proto navrhoval, aby Čchen hovořil o „pozastavení“ či „suspendování 
funkce“ NUC, nikoliv o jeho „zrušení“.53 Šlo o to, aby alespoň formálně NUC 
zůstal zakotven v tchajwanském politickém systému. 

Po několika týdnech intenzivní výměny názorů mezi Tchaj-pejí a Wa-
shingtonem přece jen bylo dosaženo kompromisního řešení. Prezident Čchen 
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vystoupil 27. 2. 2006 s prohlášením, že funkce NUC bude pozastavena (ce-
ase), nikoliv zrušena (abolish).54 Čchen Šuej-pien tak dosáhl svého, NUC 
byla prakticky zrušena, byť sémantika umožnila zdání, že formálně stále 
existuje. 

Protože se však zdálo, že mnozí tchajwanští představitelé neberou roz-
díl mezi „pozastavením“ a „zrušením“ dostatečně vážně, americké minis-
terstvo zahraničních věcí vydalo 2. 3. 2006 prohlášení, v kterém vyzývalo 
tchajwanské orgány, aby „jasně potvrdily, že prohlášení [prezidenta Čchena] 
z 27. února nezrušilo Radu pro národní sjednocení, nezpůsobilo změnu statu 
quo“.55 Spojené státy tak přinutily Tchaj-wan, aby ve svém vnitropolitic-
kém rozhodnutí zohlednil hledisko Washingtonu, jehož zájmem bylo přede-
vším neprovokovat Peking. Svým přístupem USA vlastně nepřímo prosazo-
valy i zájmy ČLR, která se tak do řešení problémů způsobených prezidentem 
Čchenem nemusela vůbec zapojovat. Díky společnému čínsko-americkému 
zájmu na zachování dosavadního stavu v Tchajwanské úžině tak Peking pře-
nechal diplomatickou intervenci na Washingtonu, a tím se vyhnul znepřáte-
lení si tchajwanského obyvatelstva, které je vůči čínským snahám o zasaho-
vání do domácí politické scény a ovlivňování veřejného mínění velmi citlivé. 

Další jablko sváru – prodej amerických zbraní Tchaj-wanu 

Zbrojní dodávka, kterou schválil prezident Bush k prodeji Tchaj-wanu, před-
stavovala další hořkou pilulku, kterou musel Washington spolknout. Nákup 
zbraní od Spojených států se totiž stal předmětem vnitropolitického soupe-
ření v tchajwanském parlamentu (Legislative Yuan, LY). Ačkoliv byla vět-
šina zbraňových systémů na Bushově seznamu vyžádána před rokem 2000 
vládou Kuomintangu, v momentě, kdy byla tchajwanské legislativě předlo-
žena žádost o schválení mimořádného rozpočtu k zakoupení těchto zbraní, to 
byl právě Kuomintang společně se stranou PFP (People’s First Party), kdo 
schválení nákupu zablokoval s cílem co nejvíce zkomplikovat vládnutí DPP. 
Kuomintang argumentoval tím, že cena balíku zbraní je příliš vysoká, ne-li 
předražená; Tchaj-wan si vzhledem ke zpomalující se ekonomice nemůže do-
volit utratit tolik peněz za zbraně, které stejně vzhledem k dvojmístnému ná-
růstu čínského vojenského rozpočtu nijak zvlášť neposílí obranyschopnost 
ostrova. Kuomintang zároveň také vyjádřil obavy, že nákup zbraní od Spo-
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jených států naopak přispěje k závodům ve zbrojení v Tchajwanské úžině. 
Představitelé Kuomintangu také tvrdili, že od roku 2005, kdy předseda strany 
Lien Chan a předseda PFP James Soong navštívili ČLR a setkali se s před-
staviteli Čínské komunistické strany, došlo k významnému zlepšení vztahů 
s Pekingem a nákupu dalších zbraní tedy není třeba. 

Nákup zbraní se zkomplikoval ještě více po roce 2004, kdy v parlament-
ních volbách Kuomintang společně s PFP získali nadpoloviční většinu hlasů 
v legislativě. Postupně tak přinutili DPP společně s ministerstvem obrany za-
pracovat nákup zbraní do regulérního rozpočtu a snížit objem nákupu z 18,5 
mld. USD na 10,3 mld. USD. I přesto ještě v roce 2007 nad nákupem zbraní 
z Bushova seznamu visel velký otazník. Do celého procesu se nakonec vlo-
žily i netrpělivé Spojené státy, které stále důrazněji projevovaly svou nespo-
kojenost s tchajwanským přístupem. Kritika se ozývala z míst ofi ciálních 
i neofi ciálních. Už v roce 2004 Richard Lawless, náměstek ministra obrany, 
označil schválení rozpočtu na nákup zbraní za test důvěryhodnosti Tchaj-
-wanu, když prohlásil: „…schválení rozpočtu je testem toho, do jaké míry je 
Tchaj-wan oddaný své vlastní obraně.“56 Kongresman Steve Chabot varoval 
Tchaj-wan, že neochota některých tchajwanských politiků podpořit nákup 
zbraní může vést k tomu, že někteří členové amerického Kongresu přehod-
notí svou podporu Tchaj-wanu. Chabot prohlásil: „Dokud je Tchaj-wan silný, 
nebude muset nikdy čelit skutečné vojenské zkoušce. Pokud bude obrana 
Tchaj-wanu nedostatečná, taková zkouška může přijít dříve, než si dokážete 
představit.“57 Ted Galen Carpenter z předního amerického think tanku Cato 
Institute ve svém článku Taiwan’s Defense Budget: How Taipei’s Free Riding 
Risks War kritizoval Tchaj-pej za „parazitování“ na amerických závazcích 
poskytnout Tchaj-wanu nutnou obranu.58 Šéf amerického zastupitelského 
úřadu na Tchaj-wanu (American Institute in Taiwan, AIT) Stephen Young 
během tiskové konference v květnu 2007 zase vyjádřil znepokojení všech 
zainteresovaných amerických institucí nad osudem tchajwanského obran-
ného rozpočtu.59 Americké ministerstvo obrany ve své každoroční zprávě 
Kongresu o stavu vojenské síly ČLR opakovaně upozorňovalo na narůsta-
jící moc čínské lidové armády a také na fakt, že vzhledem k neustále klesa-
jícímu rozpočtu tchajwanských obranných složek se rovnováha sil v Tchaj-
wanské úžině začíná vychylovat v prospěch Pekingu.60

Spojené státy vyvíjely nátlak na Tchaj-wan i prostřednictvím zablokování 
prodeje zbraní, které nebyly na Bushově seznamu, ale Tchaj-wan o jejich ná-
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kup požádal. Do této kategorie např. patřila žádost o nákup 66 bojových leta-
del typu F-16 C/D, které americká administrativa opakovaně blokovala v re-
akci na neschválení rozpočtu na nákup Bushova balíku zbraní a na postoje 
prezidenta Čchena.61

Po nátlaku ze strany Washingtonu a zejména díky zprostředkovatel-
ským schopnostem předsedy KMT Ma Jing-ťioua (Ma Ying-jeou) se na-
konec v tchajwanském parlamentu podařilo dosáhnout kompromisního ře-
šení. V červnu 2007 byla konečně schválena část rozpočtu na nákup letadel 
P-3C k boji proti ponorkám a na rozšíření programu střel Patriot PAC-2.62 
V prosinci 2007 tchajwanská legislativa v rámci rozpočtu na rok 2008 přidě-
lila ministerstvu obrany další peníze na nákup amerických zbraní z Bushova 
seznamu. S cílem uklidnit americké obavy o obranyschopnost Tchaj-wanu 
také ve volební bitvě o prezidentský úřad v roce 2008 oba prezidentští kan-
didáti přislíbili zvýšit obranný rozpočet na minimálně 3 % hrubého národ-
ního produktu.63

Dědictví prezidenta Čchena: referendum o vstupu Tchaj-wanu do OSN

Posledním velkým počinem Čchen Šuej-piena ve funkci tchajwanského pre-
zidenta měl být nový pokus Tchaj-wanu o vstup do Organizace spojených 
národů (OSN). A nebyl by to prezident Čchen, aby jeho návrh nebyl kon-
troverzní. DPP se totiž rozhodla předložit tchajwanským voličům otázku, 
zdali by Tchaj-wan měl požádat o členství v OSN pod názvem Tchaj-wan. 
Vzhledem k tomu, že OSN předchozích 14 žádostí o členství pro Tchaj-wan 
(pod názvem Čínská republika, Republic of China) odmítla projednávat, i tato 
kampaň byla předem odsouzena k neúspěchu. Čchen však referenda o vstupu 
Tchaj-wanu do OSN obratně využil pro domácí politický boj před prezident-
skými volbami v roce 2008: k mobilizaci voličů a zároveň k výpadům proti 
KMT. Kuomintang nemohl otázku referenda ignorovat, protože většina tchaj-
wanských voličů vstup do OSN podporuje,64 a proto byl „donucen“ navrh-
nout svou vlastní verzi otázky, která měla být předložena voličům: zdali by 
měl Tchaj-wan žádat o členství či o jinou formu participace v OSN „pod ja-
kýmkoliv jiným vhodným názvem“.65 

Reakce Washingtonu na navrhované referendum byla negativní. Bílý 
dům referendum veřejně odmítl, neboť v očích Bushovy administrativy 
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představovalo další jednostranný pokus o změnu statu quo, porušení stabi-
lity v Tchajwanské úžině a v neposlední řadě také porušení Čchenova slibu 
„pěti ne“.66 Americké ministerstvo zahraničních věcí vydalo ofi ciální pro-
hlášení, ve kterém sice vyjádřilo obecnou podporu prohlubování demokra-
cie na Tchaj-wanu, ale samotné referendum odmítlo se slovy, že „v souladu 
s dodržováním politiky jedné Číny Spojené státy nepodporují vstup Tchaj-
-wanu do mezinárodních organizací, které jako členy přijímají pouze su-
verénní státy“.67 John Negroponte, tajemník americké ministryně zahranič-
ních věcí, Tchaj-wan tvrdě kritizoval ve svém interview pro hongkongskou 
televizní stanici Phoenix, kde prohlásil, že „jakékoliv provokativní kroky ze 
strany Tchaj-wanu jsou nepřijatelné [...] referendum představuje krok k vy-
hlášení nezávislosti.“68 Americká ministryně zahraničních věcí Condoleezza 
Riceová dokonce referendum označila za „provokativní“.69 

I přes kritiku Spojených států však ani DPP, ani Kuomintang ze svého zá-
měru vyhlásit referendum společně s prezidentskými volbami neustoupily. 
Washingtonu tak kromě kritických prohlášení opět nezbylo nic jiného než se 
s realitou referenda smířit a doufat, že z prezidentských voleb v roce 2008 
vyjde vítězně spolehlivý a Washingtonu více nakloněný kandidát. Mohl však 
spoléhat na to, že i přes symbolickou hodnotu referenda byla šance na jeho 
úspěch téměř mizivá, stejně jako bylo nepravděpodobné, že se Tchaj-wan 
stane opět členem OSN. 

Mimo otázku referenda Čchen Šuej-pien přestával být pro Washington bě-
hem roku 2007 relevantním hráčem. Tchajwanská ústava mu již neumožňo-
vala potřetí kandidovat na post prezidenta, a proto se Washington soustředil 
na dva nové uchazeče o prezidentský úřad: Franka Sie (Frank Hsieh) z DPP 
a Ma Jing-ťioua za KMT. Navíc se Čchen Šuej-pien a jeho rodina stali před-
mětem vyšetřování pro podezření z korupce, které „spotřebovalo“ velkou část 
Čchenova politického potenciálu; na podzim roku 2006 se tchajwanský parla-
ment dokonce několikrát pokusil prezidenta odvolat z funkce (impeachment). 

Závěr

Během prvních měsíců Bushovy administrativy Tchaj-wan skutečně posí-
lil svou pozici ve Washingtonu – Bílý dům schválil prodej velkého balíku 
zbraní, rozšířil možnosti politických kontaktů mezi tchajwanskými a americ-
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kými představiteli a posílil bezpečnostní závazky vůči Tchaj-wanu. Zároveň 
však dochází k posílení vztahů s Pekingem. Obzvláště po útocích na Světové 
obchodní centrum z 11. září si Washington uvědomuje důležitost spolupráce 
s ČLR nejen v otázkách globální války proti terorismu. Ačkoliv Bush zpo-
čátku signalizoval, že jeho politika vůči Číně a Tchaj-wanu bude odlišná od 
předchozích administrativ, tedy kritičtější vůči čínskému režimu, velmi brzo 
došel k závěru, že bez spolupráce s nejlidnatější zemí světa, ekonomickým 
gigantem a regionální mocností se neobejde. Vztahy mezi Washingtonem, 
Pekingem a Tchaj-pejí se vrací do rovnováhy. Washington zaujal ústřední 
pozici, defi noval, jak by měly vztahy v Tchajwanské úžině vypadat (tedy 
status quo) a v nutných případech bránil buď Tchaj-peji, či Pekingu v usku-
tečnění kroků, které by status quo v Tchajwanské úžině ohrozily. Americký 
nátlak a kritika namířené především proti některým odvážným až nezodpo-
vědným aktivitám prezidenta Čchena působily dostatečně na tchajwanské 
veřejné mínění, a tím přiměly prezidentskou kancelář k umírnění některých 
avizovaných kroků i za cenu napětí v tchajwansko-amerických vztazích. Vel-
kou chybou by však bylo, pokud by Peking z postupu Bushovy administra-
tivy odvodil, že Washington může chování Tchaj-peje kontrolovat. V posled-
ních pěti letech se několikrát ukázalo, že pokud v čele tchajwanské politiky 
stojí silná osobnost typu Čchen Šuej-piena, může se z Tchaj-peje stát neří-
zená střela, která zamotá hlavu jak USA tak i ČLR. 

Za některá nedorozumění v tchajwansko-amerických vztazích nese 
Bushova administrativa částečnou odpovědnost, především díky nedosta-
tečné, nekoordinované a často matoucí komunikaci mezi Tchaj-pejí a Wa-
shingtonem. Administrativě prezidenta Čchena lze zase vytknout tvrdohla-
vost, aroganci, a především nedostatek ohledů na důležitého strategického 
partnera: Čchen Šuej-pien se neobával riskovat vyvolání krize v zahraničně-
politických vztazích pro účely domácí politiky. 

Tchajwansko-americké vztahy i přes mnohé problémy v posledních osmi 
letech zůstávají stále pevné – už jen díky tomu, že pro USA je Tchaj-wan dů-
ležitým ekonomickým partnerem. Spojené státy se i nadále aktivně podílejí 
na posilování obranyschopnosti Tchaj-wanu prostřednictvím prodeje zbraní. 
I nadále Washington považuje Zákon o vztazích s Tchaj-wanem za jeden ze 
základních prvků své politiky vůči ČLR a Tchaj-wanu a nehodlá své závazky 
vůči Tchaj-wanu nijak redukovat. 
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Závěr

Se směsicí nejistoty, zvědavosti a fascinace se naše pozornost upíná k vze-
stupu asijských velkých států – Indie a Číny, danému jejich lidnatostí a hos-
podářským růstem vyjádřeným v makroekonomických veličinách. Ovšem 
při pohledu na vnitřní strukturální problémy obou zemí se prvotní obdiv roz-
plývá – obě asijské mocnosti jsou stále na úrovni rozvojových zemí a jsou 
zatíženy vlastními vnitřními defi city. Úroveň jejich ekonomických, fi nanč-
ních, politických, právních a sociálních systémů vyžaduje rozsáhlé reformy. 
Ekonomicky zaměřené studie J. Foltýna a A. Rezkové shrnuly přednosti, 
strukturální rozdílnosti a slabiny čínského a indického ekonomického vze-
stupu. Pokud je hospodářský růst jedním z hlavních argumentů profi lace In-
die a ČLR jako budoucích globálních mocností, pak jsou to právě hospo-
dářské faktory, které budí do budoucna pochybnosti. Teoreticky vybočující 
studie G. Pleschové upozornila na sílu představ o ekonomickém zázraku 
Číny, který zastiňuje perspektivu Indie a ovládá mnohé evropské země. 

Zvolený název této společné monografi e naznačuje otázku, zda v 21. sto-
letí se těžiště světové politiky a ekonomiky vychýlí směrem na východ – do 
Asie, resp. do té části kontinentu, kterou geografi cky představuje tzv. „Čin-
die“. Tento posun, který není v názvu zprvu blíže specifi kován, vyjadřuje ge-
neralizující úzkost Západu z nového a z neznámého. Je však důvod považo-
vat měnící se poměr sil Západ–Východ za znepokojivý? Ani jedna z kapitol 
této knihy nic takového zjevně nepotvrzuje. Jestliže titul této společné mo-
nografi e naznačuje budoucí vývoj ve prospěch asijských velmocí a implikuje 
nejisté postavení Západu v nové konstelaci během 21. století, pak odpovědí 
je soubor pochybností o něčem takovém. 

Text I. Karáskové společně s kapitolou R. Fürsta jeví v průběhu analýzy 
i v závěrech podobnost v relativizaci údajné hrozby v podobě rostoucí Číny 
v interpretaci z realistických (resp. neorealistických) pozic. ČLR budí po-
zornost modernizací vojenských sil, jak dokládá editorův příspěvek, avšak 
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tento fakt nemusí nezbytně implikovat evidentní bezpečnostní hrozbu, tím 
méně nevyhnutelnost vojenského konfl iktu, nebude-li pro Čínu jiné řešení 
problému. Stejně tak čínský stát se v provádění své energetické politiky jeví 
překvapivě více decentralizovaný a globalizaci poplatný, než si lze na první 
pohled představit. I zde se situace dávno vymyká kdysi snáze přehledné rea-
litě studené války. Vedle toho kapitola V. Blechy upozorňuje na strategicky 
novou úlohu Indie coby západního spojence. Zde je tedy další posun oproti 
bipolární éře, kdy se Indie držela rezervovaněji vůči Západu. Michalkův pří-
spěvek sledující čínskou expanzi do Afriky podtrhuje překvapivou nejedno-
značnost a povrchnost obav Západu a nedocenění čínské nové role stabilizá-
tora mezinárodního pořádku. 

Závěrečné dvě kapitoly J. Sehnálkové a J. Lepše o čínsko-amerických 
vztazích a permanentní hrozbě americko-čínského konfl iktu o Tchaj-wan za-
vršují společné podtéma – ambivalentní vztah partnerství i soupeření USA 
a ČLR. Tento paradox velmi dobře ilustruje postbipolární éru nejednoznač-
nosti a vzájemné závislosti, která je pro dobu 21. století více typická, na 
úkor dříve přehledného stereotypu Východ versus Západ, demokracie ver-
sus komunismus. V nové éře 21. století je málo jistot, ekonomická síla USA 
a EU odolává otřesům, zanedlouho však může podobným způsobem zako-
lísat strukturálně ještě méně stabilní podoba asijských ekonomických „zá-
zraků“ v ČLR a Indii. Vojenská nadvláda USA nemusí být jediným garantem 
bezpečnostní architektury, hypotetičtí soupeři i spojenci USA v Asii mohou 
nakonec překvapit. Pro sledování situace je žádoucí obejít se bez ideologic-
kých a teoretických předpojatostí. Ani jeden z kolektivu autorů této publi-
kace ostatně pravděpodobnost nadcházejícího asijského století výslovně ne-
potvrdil. Na druhé straně prožívání úzkosti ze ztráty moci Západu nad Asií 
nemusí být tragické, stačí se smířit s novou realitou.

Z pohledu vnějšího pozorovatele vyjevuje dvojice gigantů Indie–Čína ně-
kolik zobecňujících společných charakteristik. Ve vztahu vůči Západu obě 
země nepředstavují jasnou bezpečnostní hrozbu. V případě Číny je situace 
složitější v důsledku bezpečnostní role USA na Dálném východě a v jihový-
chodní Asii za průběžného posilování pozice a nároků ČLR vůči sousedním 
asijským státům. Napjatěji se doposud jeví spíše zejména vzájemný vztah 
dvojice asijských velmocí Indie–Čína. Rovněž vztahy sdružení ASEAN 
vs. ČLR a ČLR vs. Japonsko lze označit jako senzitivní, nad rámec ekono-
mických potřeb, které případné bezpečnostní turbulence vyvažují. Pokud by-
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chom Indii a Čínu zahrnovali pod společný pojem „Východ“, pak z bezpeč-
nostního hlediska rozhodně netvoří homogenní celek, který by nadto ještě 
společně defi noval svůj postoj k doposud přetrvávající hegemonii USA a je-
jich spojenců.

Indie po zániku bipolární soustavy a rozpadu bývalého SSSR hledá sil-
nější bezpečnostní vazbu na USA. Hrozba z ČLR, Pákistánu a nebezpečí 
ze strany islámského terorismu tento svazek upevňují. Indie získala pod-
poru USA pro vybudování svého jaderného arzenálu, lze očekávat její ve-
hementní investice do modernizace armády podle čínského vzoru. Udržení 
vzájemného míru však vyhovuje oběma asijským kolosům: oba se nachá-
zejí ve stadiu růstu a potřebují stabilní mezinárodní prostředí. Nejen ekono-
mická, ale i bezpečnostní budoucnost si žádá moderní technologie, které za-
tím ještě stále přicházejí hlavně ze Západu a z Ruska. Má-li Západ obavy 
z nevyzpytatelné a stále silnější Číny, pak Indie je vyvažující element, který 
podporu Západu proti východnímu kolosu sama potřebuje a v západní optice 
má k představě hrozby podstatně dále. V mezinárodních vztazích obě velké 
země působí rozdílně: Čína nemá v Asii ani jinde ve světě přirozené a spoleh-
livé spojence, zatímco blízkost Indie k Západu a Rusku je přesvědčivější než 
čínská. Obě rostoucí asijské velmoci vyvažují dominanci Západu a Ruska, 
ale samy nejsou schopny strhnout těžiště na svou stranu. Nemají ani racio-
nální alternativu být se Západem v otevřeném konfl iktu. Nevytváří alterna-
tivní civilizační modely modernity či ideologie – samy eklekticky čerpají ze 
západních i z asijských moderních předloh. Vojenská síla sama o sobě není 
v čínském, ani indickém intelektuálním světě něco, co by mělo ovládat rozu-
movou volbu, použití násilí má mít svůj cíl, není cílem samotným. V tomto 
směru je zejména čínská lekce americkému intervencionismu zajímavým díl-
čím pozitivem naznačené hypotézy „asijského století“ coby dosažení cílů bez 
boje v duchu staročínského traktátu Sun-c’. Předchozí uspořádání éry bipo-
larity se zrodilo ze světové války.

Na druhou stranu americká vojenská převaha v asijsko-pacifi cké oblasti 
přetrvává a nepřestává plnit stabilizující úlohu v prostoru, který zatím ji-
nou bezpečnostní architekturu nemá. Pokud by měla ČLR roli hegemona 
postupně přebírat (ambice Indie je v tomto směru méně zřejmé) a usilovat 
o utváření sinocentrického systému, nemá zatím prokazatelnou podporu asij-
ských zemí, které si takovou konstelaci nezvolily. Jestliže americká vojen-
ská hegemonie zůstane asijskými spojenci žádána, zůstane střet USA–ČLR 
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jen na diplomatickém poli a Washington bude muset posílit také své kapa-
city v oblasti své asijské soft power.

Pokud bychom zvažovali postavení EU v rámci v této práci často použí-
vaného pojmu Západ vůči tandemu „Čindie“, pak významná evropská role 
v bezpečnostních a politických otázkách je již dávno minulostí. Evropsko-
-čínským a evropsko-indickým vztahům dominuje hospodářská a rozvojová 
tematika. Přirozeným důsledkem toho je podstatná odlehčenost od bezpeč-
nostních témat, kterými je zatížena agenda USA. 

Je třeba se obávat Číny? Pochopit fenomén růstu Číny nelze jen cestou 
silové politiky, vyžaduje znalost širšího kontextu, který se tato monogra-
fi e pokusila dokumentovat. Post-maoistická reformní Čína v komplikované 
a pozdržené pouti za prosperitou pozbyla svou strategickou ekonomickou 
soběstačnost, kterou musela obětovat za ekonomickou konjunkturu. Počátek 
nového milénia – rok 2001 – je památný jednak dnem teroristického útoku 
11. září v New Yorku, ale mnohem méně nápadně pak vstupem ČLR do 
WTO, přitom obě události představují mezník. V případě čínského členství 
ve WTO hraničí mediální odezva s podceněním významu této skutečnosti. 
Západ – a zejména USA – je obsedantně fascinován vojenským růstem ČLR, 
či dokonce všeobecným vzestupem Číny jako takovým a méně doceňuje vý-
znam ekonomických a rozvojových témat nad vojenskými. 

Začlenění Číny do globálního ekonomického systému upevňuje racio-
nální motivaci v tomto systému setrvat a vybudovat si v něm efektivní po-
zici. Dosažení takovéto mety vojenskou cestou by bylo nereálné. Hypote-
tické bezpečnostní riziko přisuzované rostoucí Číně, vztažené do kontextu 
ekonomických a mezinárodněpolitických souvislostí od roku 2000, spíše vy-
znívá k potvrzení idealistické a neoliberální argumentace, odrážející relati-
vizaci (bezpečnostních) rizik pro okolní svět a zproblematizování role státu 
v ČLR coby klíčového aktéra – typicky třeba v otázce energetické bezpeč-
nosti. Realistická argumentace také pomíjí rostoucí propojenost a závislost 
USA a ČLR v ekonomických záležitostech, ale i v politických, jak ukazuje 
paradoxně třeba i případ Tchaj-wanu v době prezidenta Chen Šuej-piena. 
Ekonomická globalizace Indie je vedle toho samozřejmostí danou dávno již 
v koloniální éře, hospodářské a obchodní vazby Indie na Západ se však staly 
motorem růstu HDP s velkým zpožděním. 

Čínská lidová republika má na Západě negativní stigma v důsledku tra-
gického roku 1989, zatímco Indii se dařilo, aby její vnitropolitické problémy 
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a excesy v oblasti lidských práv nevzbudily mezinárodně negativní mediální 
odezvu. Na Západě je téma demokracie považováno za principiální, v Asii 
však podstatně méně, v Číně pak je podřazeno diskurzu stability. To ov-
šem nekoresponduje s tím, jak se ČLR chová navenek: po roce 2000 se ještě 
výrazněji (než dříve) oddala mezinárodní rétorice míru a multilateralismu. 
Peking, aby se zbavil stigmatu rivala USA, prosazuje rétoriku postbipolarity 
a důrazu na soft power. Když se však od Pekingu čeká větší mezinárodní an-
gažovanost, většinou se slova míjejí se skutky, Čína sice v několika málo pří-
kladech překročila svou nechuť k mezinárodním intervencím, ale pokud je ré-
torika mírového růstu věrohodná, měla by být ještě více mezinárodně aktivní 
a kooperativní. Čínská expanze do Afriky a Latinské Ameriky zatím refl ek-
tuje spíše vlastní potřeby dovozů surovin. V tomto směru se zmínka o asij-
ském století dá vztáhnout k očekávané silnější pozici Číny v oblasti rozvo-
jové politiky, až její relevanci docení tak, jako s předstihem učinilo poválečné 
demilitarizované Japonsko.

Rudolf Fürst



203

Seznam zkratek

Seznam zkratek

ABM – Anti-Ballistic Missile Treaty (Smlouva mezi SSSR a USA o omezení systému jejich 
protiraketové obrany)

AIT – American Institute in Taiwan /americký zastupitelský úřadu na Tchaj-wanu/ 
AMO – Asociace pro mezinárodní otázky 
ARF – ASEAN Regional Forum (Regionální fórum ASEAN)
ASBM – Anti-Ship Ballistic Missiles (řízené střely k ničení nepřátelských lodí)
ASEAN – Association of Southeast Asian Nations (Sdružení národů jihovýchodní Asie)
ASEM – The Asia-Europe Meeting (Asijsko-evropské setkání) 
ASL – Anti-Secession Law (Zákon proti odtržení Tchaj-wanu) 
BP – British Petroleum 
BRIC – uskupení zemí Brazílie, Ruská federace, Indie, Čína
COMESA – The Common Market for Eastern and Southern Africa (Společný trh zemí východní 

a jižní Afriky)
CNOOC – China National Offshore Oil Corporation 
CNPC – China National Petroleum Company 
CTC – Congressional Taiwan Caucus (Kongresový výbor pro Tchaj-wan /Kongres USA/)
ČLR – Čínská lidová republika
ČLOA – Čínská lidově osvobozenecká armáda
DPP – Democratic Progressive Party (Demokratická pokroková strana na Tchaj-wanu) 
ECOWAS – Economic Community of West African States (Hospodářské společenství západo-

afrických států)
FDI – Foreign Direct Investment (přímé zahraniční inivestice)
GIO – Government Information Offi ce (vládní úřad pro informace /na Tchaj-wanu/)
HDP – hrubý domácí produkt
IEA – International Energy Agency (Mezinárodní agentura pro energii)
ICBM – Inter-Continental Ballistic Missile (mezikontinentální balistická raketa) 
KLDR – Korejská lidově demokratická republika, Severní Korea
KMT – Kuomintang, Národní strana na Tchaj-wanu /vládnoucí strana v Číně v období 1928–

1949/
LY – Legislative Yuan /tchajwanský parlament/
MPO ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
NATO – North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance)
NGO – Non-Government Organization (nevládní organizace)
NPT – Nuclear Non-proliferation Treaty (Smlouva o nešíření jaderných zbraní)
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NSSP – Next Steps in Strategic Partnership /Společné americko-indické prohlášení v roce 2004 
o mírovém využití jaderné energie/

NUC – National Unifi cation Council (Rada pro národní sjednocení /Tchaj-wan/)
NUG – National Reunifi cation Guidelines (Směrnice pro národní sjednocení /Tchaj-wan/) 
NWS – Nuclear Weapon States (Státy vlastnící jadrné zbraně)
OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organizace zemí vyvážejících 

ropu)
PEST – Political, Economic, Social, and Technological Analysis (analýza politického a legisla-

tivního, ekonomického, sociálně-kulturního a technologického prostředí)
PFP – People’s First Party (Strana blízka lidu /politická strana na Tchaj-wanu/)
RB OSN – Rada bezpečnosti Organizace spojených národů
RMB – jüan /čínská měnová jednotka/
SAARC – South Asian Association for Regional Cooperation (Sdružení jižní Asie pro regio-

nální spolupráci) 
SADC – Southern Africa Developmen Community (Společenství pro rozvoj jihoafrického re-

gionu)
SB – Světová banka
SCO – Shanghai Cooperation Organization (Šanghajská organizace pro spolupráci – viz ŠOS)
SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute (Stockholmský mezinárodní ústav 

pro výzkum otázek míru)
SLBM – (Submarine-Launched Ballistic Missile) – balistická raketa vypouštěná z ponorky SMK 

– Strana maďarskej koalície /slovenská politická strana/ 
SLOCS – Sea Lines of Communication /námořní a komunikační cesty ze zemí Středního vý-

chodu a Afriky/
ŠOS – Šanghajská organizace pro spolupráci 
TAO – Taiwan Affairs Offi ce (Úřad pro záležitosti Tchaj-wanu)
TRA – Taiwan Relations Act /vládní dokument USA o vztazích s Tchaj-wanem/
ÚMV – Ústav mezinárodních vztahů
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development (Konference OSN o ob-

chodu a rozvoji)
VSLZ – Všečínské zasedání lidových zástupců /zákonodárný sbor, parlament v ČLR/
WTO – World Trade Organization (Světová obchodní organizace)
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Résumé 

This monograph explores the rise of two Asian giants – China and India, 
which are starting to be popularly referred to as “Chindia” when spoken of to-
gether. The increasing economic and political importance of these two Asian 
powers in global affairs inspires us to review and analyze the shift in West–
East relations, and attempt to predict the future development of their relati-
ons. Should the rise of China and India be considered as a challenge or as an 
opportunity for us? 

This research project came into existence at the Institute of Internatio-
nal Relations (IIR) in Prague in November 2008 during the conference “In-
dia and China: Is the Asian Century Coming”? (Indie a Čína: Přichází asij-
ské století?). Because of the limited research capacity of the IIR itself, the 
conference organizers invited some external Czech and Slovak scholars who 
deal with political science as well as economy, and who do research work in 
the fi eld of contemporary Indian and Chinese affairs. As a comparable pro-
ject has never been conducted among the domestic academic centers so far, 
the basic concept and theoretical approach were suggested on the basis of the 
idea that we could use the basic discussion between realism (or more speci-
fi cally neorealism) and liberalism (neoliberalism) to compare the competi-
tive and cooperative trends in West-East relations, and to reconsider the con-
fl ict between security issues and economically driven political forces and the 
growing economic interdependence in the post-bipolar era.

The nine chapters by nine individual authors altogether provide a many-
-sided and deep research of India and China’s economy, security and foreign 
policy issues, the mutual relations between these two Asian states, and the 
broader international framework. While the monograph points to the tremen-
dous increase of China and India’s roles in the world affairs of the new cen-
tury and predicts that their rise will continue, there are still many hindrances 
and limits, both obvious and hidden, to this rise. These limits are identifi ed as 
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inner and outer ones and they actually seem to make any global power shift 
from the West to the East less presumable. Both China and India are much 
too absorbed in their domestic developmental, social, political, and ecologi-
cal issues to take the lead in Asia itself, never mind the global level. While 
the West has to learn to see the East as the more powerful and relevant part-
ner, even though it is in competition with it, the East embodied by the giant 
powers India and China has been far from ready to challenge the post-bipolar 
US-led Western hegemony in the sphere of politics and international security.

Should we regard the growing power of the East with anxiety? Without 
any initial preconditions, none of the chapters identify the rise of China and 
India with a coming collapse of the order of the international world and glo-
bal peace, or with a major economic disturbance. China’s growth may raise 
concern among its Asian neighbor countries, and it may also challenge the 
existing US dominance in the Asia-Pacifi c affairs, whereas the bilateral rela-
tions between India and China still do not indicate that a Sino-Indian bloc is 
being established. All the expert views in this monograph agree more with the 
liberal interpretation of “Chindia’s” growth than with the realistic concerns 
about the weakening US hegemony. The basic lesson from the changing glo-
bal order and the West losing power over the East is not necessarily negative. 
The new Asian powers brought about an increasing role for soft power and 
multilateralism, which are typical practices of the post-bipolar era. This shift 
in global international relations shows signifi cantly more cooperative develo-
pment than the situation during the establishing of the previous (bipolar) era. 
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