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Ako odpovedať na výsledky Vilniusu

SFPA
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako
otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej
politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre
otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Je dobrovoľným združením
fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky.
Prostredníctvom svojich programov šíri informácie o medzinárodných vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie. Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti
diskusií o problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.
Ako sa stať členom SFPA?
Členom SFPA sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá zaplatí ročný príspevok 26,50 EUR (študenti 13,30 EUR, dôchodcovia 10 EUR, právnická osoba
830 EUR). Členský príspevok zasielajte poštovou poukážkou na konto Tatra
banka 2627844935/1100. Člen SFPA získava predplatné dvojmesačníka Zahraničná politika, môže využívať služby knižnice SFPA a má právo zúčastňovať
sa všetkých podujatí SFPA.
Viac informácií poskytne sekretariát SFPA, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 1, tel.: 02/544 33 151
RC SFPA, n. o.
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o.,
vzniklo transformáciou bývalej príspevkovej organizácie MZV SR Slovenský inštitút medzinárodných štúdií podľa zákona č. 13/2002 Z. z. na základe
rozhodnutia vlády SR č. 1113 zo dňa 26. 11. 2003. V rámci svojej pôsobnosti
poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: nezávislé odborné analýzy
kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR; vydáva
odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako
zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; organizuje
odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti
výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti; prispieva k skvalitneniu odbornej diskusie o medzinárodných vzťahoch a zahraničnej politike Slovenskej
republiky; vytvára priaznivé prostredie pre rast novej generácie slovenských
odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov; podnecuje širší záujem občanov Slovenskej republiky o dianie vo svete, hlbšie pochopenie významu zahraničnej politiky a jej prepojenia s domácou politikou.
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UDALOSTI

November – december 2013
15. 11. Čína uvoľňuje politiku jedného dieťaťa. Podľa
vládneho dokumentu, ktorý je výsledkom zasadnutia ústredného výboru komunistickej strany, budú môcť mať rodičia
aj dve deti. Podmienkou je, že jeden musí byť jedináčik.
Okrem zrušenia niekoľko desiatok rokov trvajúcej politiky
jedného dieťaťa sa dokumentom ruší aj systém pracovných
táborov a obmedzí počet zločinov, ktoré sa trestajú smrťou.
V snahe oživiť spomaľujúcu ekonomiku Čína zmierni aj
obmedzenie zahraničných investícií vo viacerých oblastiach vrátane elektroniky a otvorí priemysel súkromnej
konkurencii.
18. 11. Belgicko nechce ničiť sýrske zbrane. Napriek
tomu, že krajina má skúsenosti s ničením jedovatých plynov ešte z čias prvej svetovej vojny, likvidáciu nervových
plynov nechce riešiť. Ničenie už predtým odmietlo viacero
krajín vrátane Albánska, s ktorým sa prvotne počítalo. Pomoc s likvidáciou prisľúbilo Slovensko, avšak nie na svojom území. Po tom, ako ich likvidáciu na svojich územiach
európske krajiny odmietli, budú zbrane nakoniec zrejme
zničené na mori. Svoje lode už ponúklo Dánsko a Nórsko.
18. 11. Komisia hodnotila rozpočtové plány. Na
základe balíka legislatívnych aktov, známeho ako „two
pack“, členské štáty eurozóny po prvýkrát predložili svoje
rozpočtové plány Európskej komisii. Tá ich hodnotila ešte
skôr, než ich schvaľovali národné parlamenty. Slovenský
rozpočtový plán je v súlade s požiadavkami EÚ, pričom deficit sa má udržať pod 3 %. Podľa Komisie však môže dôjsť
k odchýlkam od trendu prispôsobovania sa strednodobému
cieľu štrukturálneho deficitu verejných financií vo výške
0,5 % HDP.
20. 11. Európska únia dosiahla dohodu o rozpočte. Ten
konečne dostal zelenú aj od Európskeho parlamentu. Rokovania o novom sedemročnom rámci sa naťahovali najmä
medzi Radou a Európskou komisiou. Výdavky Únie počas
rokov 2014 – 2020 dosiahnu 960 miliárd eur a 908 miliárd
eur v platbách. V porovnaní s predchádzajúcim rámcom sa
výdavky znížia o 3,7 %.
21. 11. Slovensko má spustiť reverzný tok plynu na
Ukrajinu. Slovenský prepravca eustream a ukrajinský
Naftogaz podpíšu memorandum o porozumení, ktorým by
sa spustil reverzný tok plynu zo Slovenska. Z európskych
trhov by mohla Ukrajina ročne získať až 15 miliárd metrov kubických plynu. Technická kapacita reverzného toku
eustreamu na Ukrajinu dosahuje viac ako 80 miliónov
metrov kubických plynu denne. Kyjev by tým mohol znížiť
dovoz z Ruska až o polovicu. Do hry však vstúpilo Rusko,
ktoré súhlasilo so znížením ceny pre Ukrajinu približne
o tretinu, teda na úroveň 268,5 USD za tisíc kubických
metrov.
28. 11. Vietnam má (staro)novú ústavu. Tá okrem iného potvrdzuje vedúcu úlohu komunistickej strany v oblasti
politiky a ekonomiky, ako aj verejného života. Reformní politici verili, že sa im podarí presadiť zmeny v ústave, avšak
neuspeli. Za ústavu zahlasovalo 98 % hanojského parlamen-

tu. Verejná revízia dokumentu je z viacerých strán vnímaná
ako bezprecedentná, pretože vláda vyzvala aj občanov, aby
prostredníctvom internetu zasielali svoje návrhy.
28. 11. Nepresvedčivý Vilnius. Tretí summit Východného partnerstva sa skončil úspechom pre Moldavsko
a Gruzínsko. Obe krajiny podľa očakávaní parafovali svoje
asociačné dohody s EÚ. Ukrajinský prezident Viktor Janukovyč si podpis dohody na poslednú chvíľu rozmyslel, čím
rozpútal v krajine masové opozičné protesty, ktoré pokračujú už niekoľko týždňov. Janukovyč argumentoval svoje
odmietnutie zlou ekonomickou situáciou v krajine a potrebou pripraviť ekonomiku na následky podpísania dohody
o voľnom obchode.
16. 12. Írsko mimo záchranného programu. Posledná
tranža bola realizovaná Medzinárodným menovým fondom
13. decembra. Írsko pred tromi rokmi požiadalo o pomoc
a od fondu dostalo záchranný balík vo výške 85 miliárd eur.
Írska ekonomika by v roku 2014 už mala rásť na úrovni
2 %. V roku 2010, keď Írsko o pomoc požiadalo, bol deficit
na úrovni 32 % HDP. Ďalšou krajinou, ktorá by chcela nasledovať Írsko, je Portugalsko.
16. 12 Holandsko povedalo nie Albánsku. Holandský
parlament neschválil návrh vlády, ktorým by udelili Albánsku status kandidátskej krajiny na vstup do Európskej
únie. Komisia pritom vo svojej správe uviedla, že Albánsko
podmienky splnilo. Proti boli liberáli, kým sociálni demokrati, s ktorými tvoria vládnu koalíciu, boli za. Podobný
odmietavý postoj mal holandský parlament aj voči udeleniu
kandidátskeho statusu Srbsku. Nesúhlasia ani s rozšírením
schengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko.
18. 12. Turecko a EÚ podpísali dohodu. Na základe
dohody sa môže do troch rokov zrušiť vízová povinnosť
pre tureckých občanov pri vstupe do EÚ. Turecká strana
v rámci dohody, naopak, prisľúbila, že prevezme zodpovednosť za ilegálnych migrantov, ktorí sa do EÚ dostanú cez
turecké územie. Zároveň Turecko po intenzívnych odmietaniach súhlasilo aj s podpisom dohovoru o readmisii týchto
ilegálnych migrantov. Ankara bola dlhodobo proti tomuto
dohovoru.
18. 12. ANO dalo áno koaličnej zmluve. Koaličnú
zmluvu podpísala Babišova strana s ČSSD a s ľudovcami.
Nové predsedníctvo bude mať 11 členov a výbor 25. Stále
však nie je jasné, ako si jednotlivé strany rozdelia kreslá vo
vláde. ČSSD sa nechce vzdať postu ministra poľnohospodárstva, na ktoré sa chystá aj KDU-ČSL.
19. 12. Putin udelí Chodorkovskému milosť. Bývalý
ruský magnát Michail Chodorkovskij sedel vo väzení od
roku 2003 za daňové úniky ropnej spoločnosti Jukos. Chodorkovskij svoje trestné stíhanie vníma ako pomstu za to, že
sa postavil proti Moskve. Putin svoje rozhodnutie vysvetľuje jednak žiadosťou o milosť zo strany Chodorkovského a zlým zdravotným stavom jeho matky. Chodorkovského
advokát Vadim Kljugvant uviedol, že žiadnu žiadosť o milosť nepodávali, mohol to však urobiť niekto iný.
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Peter Ondris:

AKÉ SÚ CIELE
ČÍNOU ZRIADENEJ ZÓNY PROTIVZDUŠNEJ OBRANY

Dvadsiateho tretieho novembra o 10:00 čínske ministerstvo obrany oznámilo, že ustanovilo zónu protivzdušnej
obrany. Voči lietadlám, ktoré sa odmietnu v zóne nad
Východočínskym morom riadiť inštrukciami, budú
podľa Číny podniknuté obranné núdzové opatrenia.
Všetky lietadlá musia ohlásiť nielen svoj letový plán,
ale aj krajinu pôvodu a udržiavať obojstrannú rádiovú
komunikáciu. Reakcie priamo dotknutých krajín spolu
s ďalšími krokmi Číny môžu v prípade eskalácie napätia ohroziť regionálnu stabilitu. Kontrolu vzdušného
priestoru, v ktorom Čína zriadila svoju zónu, si totiž
v niektorých častiach nárokujú aj ďalšie štáty.

o svojej podpore. Tentokrát zvolil Washington iný prístup.
Dva dni po vyhlásení preleteli ponad Čínou ustanovenú
zónu dva neozbrojené americké bombardéry B-52 bez toho,
aby o tom upovedomili čínsku stranu, alebo s ňou udržiavali
rádiovú komunikáciu. Čínske ministerstvo obrany potvrdilo, že bombardéry boli celý čas monitorované a domáce médiá obvinili Spojené štáty a Japonsko z prehnanej reakcie.
Zdôrazňovali, že Čína má rovnocenné právo vyhlásiť svoju
vlastnú zónu protivzdušnej obrany, ktorá nie je namierená
proti žiadnej konkrétnej krajine.
Rozhodnutie Washingtonu vyslať bombardéry B-52 má
niekoľko dôvodov. Spojené štáty tým chceli ubezpečiť svojich spojencov vo východnej Ázii, že im prídu na pomoc
(diplomatický tlak na Čínu, zvýšená vojenská prítomnosť
v regióne), ak bude Čína stupňovať svoj tlak a vplyv v sporoch v oblastiach Východočínskeho a Juhočínskeho mora.
Okrem toho mala americká akcia zabrániť, aby Japonsko
konalo jednostranne. Washington sa tak bude podľa vlastných vyhlásení snažiť o čo najvyváženejší prístup medzi
podporou a ubezpečovaním svojich spojencov vo východnej Ázii a konštruktívnou spoluprácou s Pekingom. To,
ako vyvážene sa mu bude dariť pôsobiť, v nemalej miere
ovplyvní celkový vývoj situácie.
Aktivity letectiev dotknutých krajín sa stupňovali aj
v ďalších dňoch. Hneď 28. novembra vykonali lietadlá
čínskeho letectva v oblasti svoj prvý hliadkový let po tom,
ako zónou preleteli aj japonské a juhokórejské vojenské
lietadlá. Japonsko aj Južná Kórea nasledovali príklad Spojených štátov, a tak ako Washington, ani teraz krajiny pri
tom neinformovali čínsku letovú kontrolu. Tajomník kabinetu japonskej vlády Jšihide Suga na tlačovej konferencii
vyhlásil, že daná oblasť je rutinne hliadkovaná japonskými
námornými silami a vojenským letectvom. V ten istý deň
zároveň Soul požiadal Peking o pozmenenie hranice svojej
zóny protivzdušnej obrany, pretože neuznáva jeho právo
nad priestorom, kde sa prekrýva s už existujúcou kórejskou
zónou. Do tretice v ten istý deň aj Filipíny vyjadrili znepokojenie z možného opakovania scenára v Juhočínskom
mori, ak sa Pekingu podarí jeho úspešné realizovanie vo
Východočínskom mori.
Deň na to vyslala Čína do oblasti aj stíhačky, pretože zaznamenala v leteckom priestore prítomnosť dvoch
amerických prieskumných lietadiel a desiatich japonských
bojových stíhačiek. S rastúcim napätím v oblasti rozhodol
Washington o umiestnení prieskumného lietadla P-8A Poseidon na svoju vojenskú základňu na japonskom ostrove
Okinava a štyri ďalšie tam presunie v priebehu decembra.
Cieľom Spojených štátov je mať lepší prístup k monitorovaniu pohybu ponoriek a hladinových plavidiel v oblasti.
Podľa agentúry Reuters ide o prvé nasadenie prieskumného
lietadla tohoto typu vôbec a údajne bolo plánované ešte
predtým, ako Peking ustanovil svoju zónu protivzdušnej
obrany.
Napriek tomu, že USA posielajú svoje vojenské lietadlá
do oblasti bez oficiálneho kontaktovania Číny, americká
vláda odporučila komerčným leteckým spoločnostiam, aby
z bezpečnostných dôvodov spolupracovali s čínskou stra-

Foto: Creative Commons/showbizsuperstar

Vyostrený politický kontext
Vyhlásenie čínskej zóny prinieslo so sebou niekoľko závažných problémov. Tým základným je skutočnosť, že sa
čiastočne prekrýva s už existujúcimi zónami protivzdušnej
obrany Japonska, Južnej Kórey a Taiwanu. Okrem toho pokrýva aj sporné súostrovie v Japonsku známe ako Senkaku
a v Číne ako Tiaoju, na ktoré si robia nárok okrem Číny aj
Japonsko a Taiwan. Všetky krajiny majú na to viacero dôvodov, ale jeden faktor ich spája: v okolí súostrovia sa údajne
nachádzajú rozsiahle náleziská ropy a zemného plynu. Na
druhý deň po oznámení Pekingu uskutočnilo čínske letectvo
dva hliadkové lety v spornej oblasti a ich letovú dráhu skrížili stíhačky japonských síl sebaobrany.
Demonštrácie sily oboch strán sú výsledkom eskalujúceho napätia medzi krajinami v súvislosti so spornými ostrovmi. Na intenzite začalo naberať potom, ako v júni 2012 guvernér Tokia Šintaro Išihara vo svojom prejave v Heritage
Foundation vo Washingtone vyhlásil, že Japonsko plánuje
kúpiť ostrovy, ktoré boli vo vlastníctve súkromných osôb.
To spôsobilo rozruch v Číne a následné vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí, že akékoľvek jednostranné kroky
podniknuté Tokiom súvisiace s ostrovmi budú nelegálne.
Zároveň v novembri 2012 začala Čína vydávať nové pasy
s mapou zobrazujúcou tieto ostrovy ako súčasť Čínskej ľudovej republiky. Kým takéto vyhlásenia sú už dlhšiu dobu
súčasťou diplomatických rozporov medzi oboma krajinami,
nedávne zriadenie zóny protivzdušnej obrany Pekingom viditeľne do celej záležitosti vtiahlo aj Spojené štáty.
Staronový hráč na scéne
V minulosti pôsobili Spojené štáty mimo hlavného diania,
keď na jednej strane vyzývali Čínu, aby vyriešila tieto spory diplomaticky, a na druhej strane ubezpečovali Japonsko
5

FÓRUM

Zóna protivzdušnej obrany ČĽR a Japonska

nou. Ich spolupráca však podľa stanoviska americkej vlády
neznamená, že akceptuje požiadavky Číny. Napriek tomu
tento krok vyvolal negatívnu reakciu v Japonsku, kde vláda vydala opačné odporúčanie. Lietadlá dvoch najväčších
japonských leteckých spoločností ANA Holdings a Japan
Airlines prestali nadväzovať spojenie s Čínou pri prelete
zóny, žiadna však nezaznamenala problémy.
Motivácie Číny
Každý štát má právo zadefinovať podmienky pre vstup na
svoje územie. V zóne protivzdušnej obrany môže byť neidentifikovanému lietadlu zabránené v nelegálnom vstupe
do národného vzdušného priestoru. Doteraz však neboli
prijaté medzinárodné pravidlá alebo zákony, ktoré by určovali veľkosť zóny protivzdušnej obrany. Preto z čisto právneho hľadiska nie je Pekingom vyhlásená zóna protiprávna.
V súčasnosti svoje zóny protivzdušnej obrany ustanovilo
viac ako 20 krajín, vrátane Spojených štátov, Japonska, Južnej Kórey, Indonézie či Filipín, v Európe napríklad Nórsko
a Veľká Británia. Tieto zóny spravidla ďaleko presahujú
hranice vzdušného priestoru danej krajiny.
Ustanovenie čínskej zóny má niekoľko dôvodov, oficiálnych aj neoficiálnych. Hovorca čínskej Ľudovej oslobodeneckej armády sa na jej stránke vyjadril, že tento krok je
„nutným opatrením Číny pri vykonávaní svojich sebaobranných práv, nie je namierený proti žiadnej konkrétnej krajine”, a taktiež by sa nemal dotýkať slobody preletu daným
vzdušným priestorom. Za rozhodnutím vyhlásiť svoju zónu
vo Východočínskom mori je však pravdepodobne snaha posilniť nárok Pekingu na sporné ostrovy v oblasti. Už v septembri 2012 Čína predložila na pôde OSN návrh demarkácie
teritoriálnych vôd sporných ostrovov. V oblasti sa okrem
ostrovov Io a Čedžu, ktoré patria Južnej Kórei, nachádza
150 km od Južnej Kórey a 290 km od Číny aj podmorský
skalný masív Socotra Rock, kde sa predpokladajú značné
náleziská ropy a zemného plynu.
V ďalšom scenári je vytvorenie zóny odpoveďou Číny na
nedávne japonské vyhlásenia, ktorými si Tokio vyhradzuje
právo zostreliť bezpilotné lietadlá predstavujúce hrozbu pre
vzdušný priestor Japonska. Vytvorením zóny, ktorá zahŕňa
súostrovie Senkaku/Tiaoju, možno Peking verí, že položil
základ pre spochybnenie prítomnosti lietadiel japonských
ozbrojených síl v oblasti, a ak by bolo potrebné, možno aj
na podniknutie odvetných opatrení proti nim. Zóna môže
signalizovať aj zámer Číny zvýšiť počet preletov vo vzdušnom priestore nad spornými ostrovmi ako demonštráciu jej
suverenity a právneho nároku na ostrovy. V minulosti došlo
len k jednému takému preletu, a to vo februári 2013, keď
ponad spornú oblasť preletelo civilné lietadlo Y-12. Reakciou bola kritika zo strany japonských médií.
Okrem odpovede na japonské vyhlásenie môže ísť aj
o snahu Pekingu zbierať a publikovať údaje o počte incidentov, v ktorých čínske letectvo konfrontuje japonské v spornom vzdušnom priestore. Japonsko už zverejnilo informácie
o narušení vzdušného priestoru čínskymi strojmi a Peking
sa určite bude snažiť ukázať svojmu domácemu publiku, že
strana a armáda robia všetko, čo je v ich silách, aby bránili
suverenitu a územnú integritu Číny.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČĽR

Upriamovaním pozornosti na zahraničnú politiku a vyťahovaním nacionalistickej karty sa vláda v Pekingu pod
vedením Si Ťin-pchinga snaží pravdepodobne aj odvrátiť
pozornosť od vnútropolitických záležitostí, konkrétne od
prebiehajúcich ekonomických reforiem v oblasti daní a štátnych podnikov. Je otázne, či má súčasné vedenie v Pekingu
politickú odvahu a silu presadiť reformy najmä z dôvodu
nevôle veľkých štátnych podnikov, obchodných magnátov,
lokálnych vládnych úradníkov a iných záujmových skupín,
ktorých sa reforma priamo dotkne. Reforma štátnych podnikov zahŕňa ambiciózny program reštrukturalizácie úloh
vlády a trhu. Spolu s antikorupčnou kampaňou vyhlásenou
počas prvého roka pri moci sa nové čínske vedenie snaží
predefinovať základné fungovanie vlády a trhu. Reforma
má za cieľ stiahnutie vlády z úlohy rozhodovania o prideľovaní základných zdrojov. Na vyváženie celého procesu má
byť posilnená úloha vlády v oblasti makromanažmentu a regulácie, verejných a sociálnych služieb, ochrany životného
prostredia, a posunúť tak Čínu k ekonomike, v ktorej vláda
bude plniť skôr regulatívnu ako intervenčnú úlohu.
Nech je za rozhodnutím Pekingu vyhlásiť zónu ktorýkoľvek scenár alebo ich kombinácia, výsledkom je v každom prípade nárast napätia vo vzťahoch s Južnou Kóreou,
USA, a predovšetkým ešte väčšie zaťaženie vzťahov s Japonskom. To, čo robí napätie s Japonskom absurdné, je
skutočnosť, že obidve krajiny sa v roku 2008 dohodli spolupracovať na rozvoji Východočínskeho mora, i keď doteraz
iniciatíva nepriniesla žiadne konkrétne výsledky.
Problémy, problémy, problémy
Aktivity zo strany Číny vytvárajú napätie nielen v už existujúcich sporoch, ale vnášajú do nich aj nové prvky, akým je
vzdušný priestor. Výsledkom nie je nič iné ako rastúce napätie v územných sporoch predovšetkým medzi Čínou a Japonskom. Miera, v akej sa Čínou vyhlásená zóna a japonská
zóna prekrývajú, je veľmi veľká, a ak vyostrená situácia
6
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a negatívny trend budú pokračovať, nie je možné vylúčiť
konfrontáciu, a prípadne aj kolíziu vo vzduchu.
Problematickým je aj fakt, že Čínou stanovené pravidlá
identifikácie lietadiel nerozlišujú medzi tými, ktoré letia
paralelne s čínskym pobrežím, a tými, ktoré letia smerom
k vzdušnému priestoru krajiny. Minister zahraničných
vecí USA John Kerry zdôraznil túto skutočnosť vo svojom
oficiálnom stanovisku s tým, že Spojené štáty nevzťahujú
procedúry týkajúce sa ich zóny protivzdušnej obrany na
zahraničné lietadlá, ktoré nemajú v úmysle vstúpiť do ich
vzdušného priestoru. USA teda neplánujú uznať Čínou deklarované právo zásahu proti lietadlám, ktoré nechcú vstúpiť do jej vzdušného priestoru. Zároveň americké ministerstvo zahraničných vecí vo svojom oficiálnom stanovisku
označilo krok Pekingu ako „destabilizujúci pokus zmeniť
status quo v regióne”. Minister obrany Spojených štátov
Chuck Hagel však potvrdil, že USA nezmenia procedúry
a spôsoby, akými vykonávajú svoje vojenské operácie v regióne. Niektorí predstavitelia Číny sa možno domnievali,
že prekríženie letovej dráhy čínskymi stíhačkami niekoľkým japonským lietadlám v spornej oblasti nevyprovokuje
americkú reakciu. Washington v minulosti totiž oficiálne
zaujal v súvislosti s teritoriálnym sporom neutrálny postoj.
Pri súčasnom spore však minister obrany Hagel vo svojom
vyhlásení ubezpečil Tokio, že článok 5 Zmluvy o vzájomnej
obrane medzi USA a Japonskom z roku 1960 sa vzťahuje
aj na ostrovy Senkaku/Tiaoju, a tým sa zabráni prípadnému
nedorozumeniu z čínskej strany.
Namiesto záveru
Vzniknutá situácia kladie pred Čínu dilemu medzi obrazom,
ktorý sa o sebe snaží vytvárať v medzinárodnom prostredí,
a národnou bezpečnosťou. Čína sa na jednej strane usiluje
vystupovať ako hlavná veľmoc v regióne východnej a juhovýchodnej Ázie a chcela by byť vnímaná ako úspešná krajina pochádzajúca zo starobylej civilizácie a garant mieru.

Ale na strane druhej táto snaha vedie už v samotnej krajine
k vytváraniu pocitu rozhorčenia vždy, keď okolité krajiny
spochybnia jej územné nároky, alebo požadujú od Pekingu rovnocenné zaobchádzanie. Ten následne pristupuje
k územným sporom demonštrovaním svojej sily, čo v ostatných krajinách vytvára dojem, že strategický postoj Číny
nie je ničím iným než ukážkou jej agresívnych zámerov.
Skutočných dôsledkov môže byť niekoľko. Za najpravdepodobnejší možno pokladať zväčšovanie jednotlivých
zón, ktoré sa tým budú prekrývať vo väčšej miere. V praxi
sa tak zväčší vzdušný priestor, v ktorom budú musieť lietadlá udržiavať kontakt s letovou kontrolou vo viacerých
krajinách. Dá sa očakávať aj zvýšená miera hliadkových
letov vojenských lietadiel v spornom vzdušnom priestore.
Pravdepodobnosť scenára, že by k civilnému lietadlu odmietajúcemu nadviazať spojenie s krajinou, v ktorej zóne
sa bude nachádzať, boli vyslané vojenské lietadlá, je však
nízka. Doteraz boli v regióne nasadzované vojenské lietadlá
len ako odpoveď na prelety iných vojenských lietadiel. Samozrejme, stať sa môže čokoľvek, ale v takom prípade by
bolo možné poukázať na konkrétnu krajinu v súvislosti so
zvyšovaním napätia.
Vzhľadom na teritoriálne spory v oblasti je ustanovenie
zóny protivzdušnej obrany okolitými krajinami vnímané
veľmi citlivo. Preto je zrejmé, že ich reakciou je odmietanie
spolupráce s čínskou stranou, zvýšená aktivita vojenských
letectiev, rozšírenie vlastnej zóny či snahy o zvýšenú vojenskú prítomnosť Spojených štátov v regióne. Podobné kroky zase môžu spôsobiť ďalšiu negatívnu reakciu Pekingu
a napätie by narastalo. Spúšťačom tejto reťaze negatívnych
reakcií bola Čína a vo veľkej miere bude záležať práve
na Pekingu, či sa z nej vyvinie regionálna kríza, alebo sa
situácia znormalizuje.
(Autor pôsobí ako doktorand
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.)

Foto: Creative Commons/Official U. S. Navy Imagery
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TURECKÁ TELENOVELA ROKA 2013

Lucia Mrázová
Európska únia v novembri 2013 zas a znova otvorila
rokovania s Tureckou republikou o jej vstupe do európskeho klubu. Turci tomu len cynicky zľahka zatlieskali
a vrátili sa späť riešiť domáce a pohraničné problémy.
Rok 2013 bol pre ich domácu politickú a ekonomickú
sféru viac ako vzrušujúci. Toľko rozruchu si azda vládna
strana Právo a spravodlivosť (AKP – Adalet ve Kalkınma Partisi) ani nepriala.

šírili protivládne protesty do celej krajiny. Na nesúhlas
skupiny mladých ľudí proti výrubu parku v centre Istanbulu – posledného ostrovčeka zelene v okolí – polícia zareagovala vodnými delami a slzotvorným plynom. Tento krok
rozhneval milióny obyvateľov. Ľudia sa postupne zoskupovali v mestách po celej krajine, žiadajúc spravodlivé tresty
pre neúmerne zasahujúcich policajtov, zastavenie plánovanej výstavby, a nakoniec aj odstúpenie vlády.
Európska únia odpovedala na protesty najprv opatrne.
Ešte v ich počiatkoch navštívil krajinu aj európsky komisár
pre rozširovanie Štefan Füle, no len pri príležitosti vopred
plánovaného fóra. A hoci incidenty na tureckej pôde priamo
nekomentoval, negatívny pohľad na situáciu vyjadril až po
návrate do Bruselu. Turecký premiér dlho nečakal a Füleho
hodnotenie, ktoré sa mu priamo neodvážil prezentovať,
označil za pokrytecké.
O Gezi protestoch, ktoré dostali svoj názov podľa parku
na centrálnom Taksime, sa toho po celom svete napísalo
mnoho. Nechcem opisovať udalosti a priebeh – vnímal ich
každý Turek aj zahraniční pozorovatelia – či už pozitívne
alebo negatívne. Spomeniem len epizódu, keď som sa sama
bola prejsť v Gezi parku. V tom čase ho „okupovali“ len
demonštranti, o polícii nebolo niekoľko dní v tejto oblasti
ani počuť. V parku vyrástol samostatne žijúci organizmus
a tisíce ľudí sa denne prišli pozrieť na to, ako vyzerá neorganizovaná sloboda. Stovky stanov, tisíce mladých, najmä
študentov, reprezentanti univerzít, zahraničných študentov,
združenia, organizácie. A predsa tam bolo bezpečne. Komunisti, socialisti, ekológovia, náboženské spolky, LGBT
komunita, architekti, známe osobnosti. No nik nepresadzoval iba svoju pravdu. Peniaze tu nemali žiadnu hodnotu, nič
sa nedalo kúpiť, ale mohli ste skúsiť a mať všetko. Utópia
po turecky, ktorá však netrvala dlho, a ktovie ako dlho by
mohla reálne fungovať.
Demonštrácie naštrbili meno predtým silného premiéra Erdoğana a jeho vlády nielen doma, ale aj v zahraničí.
Protesty si vyžiadali niekoľko obetí na ľudských životoch
a tisíce ranených a zadržaných. Kurz tureckej líry poklesol
oproti euru na historické minimá. Ale vďaka odboju sa podarilo uchrániť park, výstavba nového nákupného a zábavného centra bola pozastavená, a keď bolo po všetkom, na
tureckú vládu za zniesla kritika z celého sveta.

Foto: Lucia Mrázová

Pozostatky tuhšej zimy
Začiatkom roka 2013 v krajine ešte stále rezonovali udalosti z polovice decembra 2012. Osemnásteho decembra
sa premiér Recep Tayyip Erdoğan s 2500 policajtmi, 105
strážnymi vozmi, 20 obrnenými transportérmi a jedným
zásahovým tankom vybral na Stredovýchodnú technickú
univerzitu v Ankare. Žiadny protiteroristický zásah, len
si premiér a zopár ďalších pozvaných prišlo pozrieť štart
tureckého satelitu Göktür-2, na ktorom sa podieľali najmä
inžinieri tejto najprestížnejšej tureckej univerzity. Pri príchode ho očakávala takmer tisícka študentov, ktorá prišli
vyjadriť svoj nesúhlas s privatizáciou vysokého školstva
v krajine, ktoré Erdoğanova vládna strana v poslednom
období posúvala dopredu. Ani nie po tridsiatich minútach
sa demonštrácia bez varovania zmenila na stret s takmer
tritisíc policajtmi. Sila, akou zakročili proti študentom, bola
len malou ukážkou policajnej efektívnosti. A tiež akousi
skúškou toho, čo prišlo o päť mesiacov neskôr.
Dvojdňovou návštevou poctil turecký premiér vo februári
aj Slovensko, našťastie v omnoho pokojnejšej atmosfére.
Diskutovalo sa najmä o ekonomických témach a Slovákom
svitla aj nádej, že na dovolenku do Turecka sa bude dať cestovať bez víz. Brány do Turecka sa otvorili až po následnej
návšteve najprv premiéra Roberta Fica, a napokon aj prezidenta Ivana Gašparoviča v auguste, ako aj vďaka snahe
slovenskej diplomacie v Turecku. Od konca leta tak mohli
Slováci cestovať do krajiny už bez pätnásťeurovej nálepky
v pase. Slovensko sa stalo dvadsiatou krajinou EÚ, ktorej
občania na cestu do Turecka nepotrebujú víza.

Hmlisté zahraničné vyhliadky
Okrem domácej scény to nemali predstavitelia tureckej politiky v roku 2013 jednoduché ani na zahraničnopolitickej
scéne. Dlhotrvajúci konflikt v Sýrii hneď za južnými hranicami Turecka sa odrazil vo viacerých sférach života v krajine. Politicky sa zdá, že Ankara si posilnila, minimálne na
jednej svetovej strane. Sebavedomý postoj pri zosadení
sýrskeho prezidenta Al-Asada našiel podporu aj v ďalekých
Spojených štátoch. Na juhu vlastnej krajiny však dnes registruje Turecko takmer šesťstotisíc sýrskych utečencov,
a ani dobrý imidž na Západe zatiaľ túto „hospodársku záťaž“ nevyriešil. Európska únia dokonca udržaním sýrskych
utečencov na tureckej pôde podmienila ďalšie rokovanie
o vízach pre Turkov.

Teplá jar a horúce leto
V lete však Turci riešili omnoho závažnejšie otázky ako
víza pre Slovákov. Koncom mája 2013 sa z Istanbulu roz8
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V roku 2013 sa dokonca roztopili aj zmrazené vzťahy
s Izraelom, ktoré boli na tomto bode najmä od roku 2010.
Prelom v absolútnej ignorácii od útoku na Izraelčanmi potopenú loď Modrá Marmara prišiel v marci. Počas návštevy
amerického prezidenta Baracka Obamu u svojho izraelského kolegu Benjamina Netanjahua v Tel Avive sa tri roky po
incidente prezident Netanjahu ospravedlnil za útok priamo
tureckému premiérovi Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi.
Niektoré správy dokonca uvádzajú, že telefón 22. marca Bibimu – ako ho familiárne oslovuje americký prezident – podal práve Obama.
Už hneď na začiatku tohto roka sa do politickej diskusie dostala aj Európska únia, keď prezident Abdullah Gül
vyhlásil, že „Šanghaj nie je alternatíva, ale Turecko stráca
s EÚ trpezlivosť“. Turecko sa ešte v júni 2012 stalo partnerom v rozhovoroch – teda krajinou uznávajúcou hodnoty
organizácie so snahou vybudovať navzájom prospešné
vzťahy – so Šanghajskou organizáciou pre spoluprácu,
ktorej členmi sú dnes Rusko, Čína, Kirgizsko, Tadžikistan,
Kazachstan a Uzbekistan. Pomerne mladá organizácia, ktorú médiá nazývajú aj čínske NATO, zaväzuje svojich členov
k rôznym druhom bezpečnostnej, vojenskej, hospodárskej
i kultúrnej spolupráci. Turecku by sa tak otvorili obrovské
spotrebiteľské trhy a získalo by podporu v najsilnejších
krajinách sveta. Aj premiér Erdoğan sa počas posledného
roka viackrát nechal počuť, že ak by Šanghajská organizácia
pre spoluprácu ponúkla Turecku možnosť prístupu, Ankara
by mohla prehodnotiť svoju kandidatúru, a nakoniec aj nekonečný príbeh, zvaný „vstup do Európskej únie“. Týmto
krokom mohlo Turecko naznačiť akúsi inklináciu k Rusku,
ale rozpor v sýrskej otázke ich vzájomné vzťahy nikam
neposunul a z diplomatického hľadiska len zhoršil. Hoci
je Rusko piatym najvýznamnejším exportným trhom pre
turecké výrobky, podľa minuloročného prieskumu BBC
takmer polovica Turkov vidí ruský vplyv skôr negatívne.
Prípadný vstup do Šanghajskej organizácie pre spoluprácu
alebo ASEAN-u (Asociácie východoázijských národov),
ktorý sa tiež skloňoval, by však nemuseli byť kontraproduktívne. Ako hovorí Erdoğan: „Nikto nemá právo pýtať
sa nás, prečo tam chceme vstúpiť. Hľadáme nové trhy na
celom svete.“
A nakoniec rok 2013 nebol pre Turecko o nič nudnejší
ani v športovej a kultúrnej oblasti medzinárodnej scény. Istanbul už po piaty raz, tentokrát v septembri 2013, prehral
boj o usporiadanie olympijských hier v roku 2020. O dva
mesiace neskôr okúsil prehru aj Izmir, keď súboj o EXPO
2020 podľa očakávaní vyhral Dubaj. Turecko sa v roku
2013 dokonca nezúčastnilo ani – v krajine veľmi populárnej – Eurovision Song Contest. Takmer pravidelným účastníkom súťaže je už od roku 1975, no na rozdiel od iných
krajín, kde sú dôvodom neúčasti prevažne financie, Turecká
štátna televízia a rozhlas TRT tým chceli protestne vyjadriť
nesúhlas s nespravodlivosťou hlasovania.

dárske spoločenstvo s Tureckom takzvanú Ankarskú dohodu. Aj po päťdesiatich rokoch táto 73-miliónová krajina vystavuje na značkách svojich áut stále len jednu hviezdičku
štátneho symbolu namiesto ďalších jedenástich na modrom
podklade. Frustrácia v Turecku opadla a v poslednom období ju obyvatelia prežívajú značne flegmaticky. Hoci bola
v roku 2004 podpora vstupu Turecka samotnými Turkami až
sedemdesiatpercentná, dnes padajú štatistiky na necelú tretinu. Premiér Erdoğan polstoročné čakanie zas označuje za
neúctu. Dokonca stanovil Únii aj termín uzávierky. V prípade neúspechu rokovaní podľa neho v roku 2023 – kedy
Turecká republika oslávi sté výročie svojho vzniku – stratí
EÚ možnosť získať nového prosperujúceho člena.
Európska komisia tradične tak ako každý rok aj koncom
roka 2013 predstavila Správu o vývoji v kandidátskej krajine. Tá vyzdvihla najmä progres v justičnej oblasti a mierové rokovania, ktoré Turci vedú s predstaviteľmi kurdských
povstalcov. Podľa očakávaní pokarhala policajné postupy
pri demonštráciách a znovu upozornila na neúplnú slobodu
médií – v počte uväznených novinárov dnes Turecko vyhráva aj nad Iránom alebo Čínou. Pomerne pozitívnu správu
predseda tureckej vlády Erdoğan okomentoval na zjazde
svojej strany slovami: „EÚ je vo veľkosti kritiky kandidátskych krajín extrémne veľkorysá, my od EÚ čakáme len
kritiku aj svojich vlastných radov a na svoju vlastnú správu
o vývoji.“
V decembri však vzťahy opäť o čosi pookriali. Minister
zahraničných vecí Ahmet Davutoğlu, minister pre európske záležitosti Egemen Bağış, minister vnútra Muammer
Güler a komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Únie Cecilia
Malmström sa zúčastnili na historickej ceremónii v Ankare. Podpísali tu dokument, podľa ktorého by sa v priebehu
troch rokov malo dostať Turecko do bezvízového styku
s celou Európskou úniou. Na oplátku sa Turecko zaviazalo,
že všetkých imigrantov, ktorí na územie EÚ vstúpia cez ich
hranice, si vezme naspäť. Hádate správne, Turecko sa môže
stať európskou záchytkou prevažne sýrskych utečencov.
Voľby do Európskeho parlamentu, ale aj samotné turecké
voľby pravdepodobne spôsobia len to, že v roku 2014 nebudú opisovať vzťahy Turecka a Únie palcové titulky.
A v zime bude ešte teplejšie
Posledné dni uplynulého roka trápil tureckú vládu omnoho
väčší škandál, nazývaný aj turecký Watergate. Vyše 80 podnikateľov a byrokratov, vrátane synov troch významných
ministrov vlády strany AKP, bolo 17. decembra zatknutých
a mnoho z nich neskôr aj odsúdených. Okrem iných boli pre
korupciu zadržaní traja synovia ministrov hospodárstva,
vnútra a výstavby a životného prostredia. V škatuliach od
topánok údajne ukrýval 4,5 milióna dolárov zatknutý generálny manažér jednej z najväčších tureckých bánk. Premiér
v deň zatýkania potvrdil, že o policajnom vyšetrovaní vopred nebol informovaný a neskôr uviedol, že ide o „špinavú
operáciu“.
Deň po zatýkaní bolo podľa denníka Hürriyet odvolaných takmer tridsať policajných úradníkov, vrátane policajného šéfa Istanbulu. Tá istá „čierna sila“, ktorá podľa
Erdoğana zmanipulovala ľudí v lete, keď okupovali ulice,

Z Európy prúdi teplý vánok
Zlaté výročie turecko-európskych vzťahov, ktoré v tomto
roku spoločne „oslávili“, neprinieslo darčeky ani jednej
strane. V roku 1963 podpísalo vtedy ešte Európske hospo9
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sa teraz snaží rozvrátiť krajinu zvnútra. Tí istí policajti, ktorých však v prvej polovici roka chválil za efektívnosť a zásluhy pri Gezi protestoch, boli teraz za zásahy proti štátnym
úradníkom odvolaní.
V posledných dňoch roka 2013 následne premiér vymenil takmer polovicu svojho kabinetu, medzi inými aj ministra pre európske záležitosti. Šachová partia o moc v krajine
medzi prívržencami súčasného premiéra a podporovateľmi
vplyvného tureckého učiteľa islamu Fettulaha Gülena, ktorý
politiku v Turecku kontinuálne ovplyvňuje z dobrovoľného
exilu v Pensylvánii, tak v posledné dni roka 2013 nabrala
na obrátkach.
To, ako sa situácia vyrieši, bude známe najskôr v budúcom roku, keď Turecko čakajú na jar najprv regionálne
a v auguste aj prezidentské voľby, do ktorých sa podľa očakávaní s najväčšou pravdepodobnosťou zapojí aj premiér
Recep Tayyip Erdoğan. Vládna AKP, ktorá si svoju povesť
vybudovala práve na politike bez škandálov, pravdepodobne svoju moc a doterajšiu nadpolovičnú väčšinu voličov
stratí. Keď sa dnes v Istanbule zhováram s miestnymi,
aj mnohými bývalými AKP voličmi, predovšetkým letné

protesty a koncoročný korupčný škandál ich presvedčili, že
mocenské chute Erdoğana už prekročili štandard. Je však
dôležité podotknúť, že ekonomický obor Turecka Istanbul
nie je práve reprezentatívnou vzorkou krajiny.
Nábožensky založený stred a východ krajiny vidí v premiérovi skôr vysloboditeľa zo sekulárneho útlaku, muža
slova a činu, ktorý bojuje proti vnútroštátnemu i zahraničnému „zlu“. Podľa anglického The Economist by mohol byť
akousi vodou na zašpinenú tureckú politickú tvár súčasný
prezident Gül. Ten síce s Erdoğanom zakladal v roku 2001
AKP, no pokojnejší a charizmatický prezident si najmä
v poslednom období udržiaval imidž kompromisnej osobnosti, napríklad aj upokojovaním demonštrantov a skôr
akýmsi stránením sa konfliktov. Bude ešte zaujímavé sledovať, ako krajina, kde rozpočet pre náboženskú správu stále
presahuje výšku rozpočtu pre školstvo a zahraničie spolu,
udrží svoju pozíciu regionálneho lídra a hospodárskeho
obra v roku 2014.
(Autorka žije v Istanbule, kde píše aj blog o politickom
i bežnom živote v Turecku luciamrazova.blog.sme.sk.)

Foto: Lucia Mrázová

SUSEDIA

REVOLUCE V ČESKÝCH MÉDIÍCH

Jan Adamec:
Před více než rokem přinesl v Česku žijící americký
novinář Eric Best, s odkazem na slavný román Maria
Puza Kmotr, zajímavou typologii „rodin“ ovládajících
Českou republiku. Napočítal ji pět – Petra Kellnera
(PPF), Marka Dospivu (Penta), Patrika Tkáče (J&T),
Karla Komárka (KKCG) a Zdeňka Bakalu (BXR).

madně skupován německým mediální kapitálem, jenž ve
střední a východní Evropě viděl významnou investiční příležitost. Na konci první dekády 21. století se ale v důsledku
celosvětové krize tištěných médií a klesajících zisků z inzerce začal z regionu stahovat a objevovat perspektivnější
trhy v Africe či Asii. Nic víc, nic míň. Ze strany „rodin“ se
tedy nejednalo o nabídky, které by se „nedaly odmítnout“.
Rok 2013 byl ve znamení nejen pádu vlády, nových
voleb a přeskupení ekonomicko-politických struktur, ale
i velkých změn ve vlastnické struktuře českých médií.
V červnu 2013 koupil ambiciózní Babiš od Rheinische-Bergische Verlagsgesselschaft deníky MF Dnes, Lidové
noviny a zdarma distribuovaný deník Metro, které mají
společně na novinovém trhu 34-procentní podíl čtenářů.
Na konci prosince se plácli přes kapsu Tkáč a Daniel Křetínský, další český miliardář, úzce spolupracující mimo
jiné i s Kellnerem, a získali od společnosti Ringier Axel
Springer bulvární deníky Blesk, Aha! a Sport (a také týdeník Reflex) s podílem na trhu také kolem třiceti procent.
Na trhu celostátních deníků tak zbyly jen dvě relevantní
konkurenční média – Deník s 18-procentním podílem
na trhu pod křídly poslední zahraniční skupiny Verlagsgruppe Passau a po MF Dnes druhý nejčtenější seriózní
deník Právo s celkovým podílem na čtenosti osm procent.
Společným rysem těchto nákupů bylo, že si oligarchové
výrazně připlatili, neboť – jak ironicky poznamenal Best
– například Tkáč s Křetínským zaplatili za Blesk a spol.
téměř tolik, co Jeff Bezos z Amazonu za Washington Post.
Tyto akvizice rozhýbaly mediální trh a podnítily k činnosti
i další aktéry. Noví vlastníci budou chtít ze svých akvizic
vybudovat plnokrevné mediální domy a doplnit svá portfolia o televizní a rozhlasové stanice nebo třeba mediální
agentury. Rok 2014 tak bude ve znamení dalších změn ve
vertikální i horizontální struktuře největších hráčů na trhu.
Tato renacionalizace českého tisku bude mít pro český
veřejný a politický život zajímavé důsledky. Jak budou
noví vlastníci ovlivňovat obsah svých novin? Co budou
a naopak nebudou ochotni tolerovat? A jak jim redakce a
šéfredaktoři budou vycházet vstříc? Budou čtenáři věřit
novinářům z MF Dnes, když budou psát o vládě, v níž bude
Babiš ministrem financí, anebo jejich kolegům z Reflexu,
když budou psát o obchodních aktivitách svých majitelů?
Jedním z možných řešení může být postoj týdeníku Respekt, vyjádřený slovy jeho šéfredaktora Erika Taberyho v
editorialu z 21. září roku 2013. Na dotazy, jak bude jím
vedený týdeník referovat o situaci v těžební společnosti
OKD, jež právě oznámila plány na uzavření jednoho z dolů
a jejímž spoluvlastníkem byl i majitel Respektu Bakala, odpověděl, že nijak. Prostě o Bakalových aktivitách nebudou
vůbec psát.
Doufejme, že podobný postoj nezaujmou redakce MF
Dnes či Lidových novin ke svému majiteli – první až třetí
stranu o domácí politice by pak musely nahradit zprávy
o celebritách nebo cestování. Což koneckonců může být
splněným snem mnoha lidí v České republice.

Foto: Creative Commons/Michal Sänger

D

íky svému podnikatelskému záběru od finančnictví,
telekomunikací přes energetiku až po průmysl disponují obrovskou ekonomickou, a tedy i politickou mocí.
Vedle nich Best identifikoval dva solitéry, kteří se svým
bohatstvím a vlivem mohou výše zmíněným rovnat, ale
dosud si nevytvořili dostatečně silnou a mocnou „rodinu“
– bývalého šéfa ČEZu Martina Romana a majitele potravinářsko-chemického konglomerátu Agrofert a lídra strany
ANO 2011 Andreje Babiše. Posledně jmenovaný na sobě
od té doby výrazně popracoval – uspěl se svým politickým
projektem, po volbách spojil ekonomický a politický vliv a
dá se říci, že se etabloval jako samostatná síla.
„Rodina“ potřebuje kromě jiného i vhodné mediální
krytí, tj. schopnost prosadit své zájmy do médií nebo jejich prostřednictvím zaútočit na své protivníky. Může tak
činit prostřednictvím najatých PR agentur či své inzertní
síly. Anebo si může médium prostě koupit. Jako první tak
učinil Zdeněk Bakala, jenž v roce 2008 získal od německé
společnosti Handelsblatt nakladatelství Economia (deník
Hospodářské noviny, týdeník Respekt). Chtěl především
zvýšit svůj politický vliv a prestiž a mediálně „ochránit“
svůj klíčový těžařský byznys (tehdy ještě výdělečné uhelné
doly OKD). Proč ale zůstal dlouhou dobu sám, respektive
proč se k němu hned nepřipojili další „rodiny“?
Podle novináře a mediálního manažera Veselina Vačkova se teprve nyní potkaly zájmy kupujících a prodávajících.
V devadesátých letech minulého století byl český tisk hro-

(Autor je historik.)
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VŠETKY PREMIÉROVE ŽENY

Patrycja Bukalska:
V roku 1918 panoval v Európe rozruch: kontinent sa spamätával po prvej svetovej vojne, Poľsko opäť získalo nezávislosť a dôležité právo získali aj poľské ženy. Koncom novembra získali právo voliť. Odvtedy sa ich zastúpenie – a dôležitosť – v politike výrazne posilnili, ale aj súčasný stav je ešte
ďaleko od toho ideálneho, teda rovnocenného.

kowska o sebe tiež tvrdila, že nie je ani feministka a nezastáva sa
ani myšlienky špeciálnych kvót pre ženy v politike, ale jej práca
má hovoriť za všetko.
Elżbieta Bieńkowska a Joanna Mucha nie sú jediné ženy vo
vysokých postoch v poľskej politike. Hanna Gronkiewicz-Waltz
je v súčasnosti primátorkou Varšavy (predtým bola na čele
poľskej centrálnej banky), Ewa Kopacz je hovorkyňou Sejmu
a zoznam žien v politike pokračuje aj ďalej. Kontinuálne rastie
aj počet žien, ktoré sedia v parlamente. V posledných voľbách
v roku 2011 ženy obsadili 112 poslaneckých kresiel v Sejme zo
460, pričom väčšina žien sedí vo vládnucej strane Občianskej
platformy. Pritom v roku 2007 sa do parlamentu dostalo len 86
žien a dva roky predtým 67.
Dôležitým momentom v tomto smere bol rok 2011, kedy bol
prijatý zákon, podľa ktorého muži ani ženy nemôžu predstavovať menej ako 35 % miest na volebných listinách do dolnej komory parlamentu, Európskeho parlamentu a väčšiny lokálnych
zastupiteľstiev. Od roku 2011 stúpol počet žien v parlamente
o tri percentá, no aj napriek tomu je Poľsko v rámci OBSE
krajín stále len niekde okolo priemeru. Krajinu čaká ešte veľa
práce, kým sa dostane na úroveň 30 % žien v parlamente, čo je
cieľ Pekinskej akčnej platformy, ku ktorej sa Poľsko v roku 1995
prihlásilo.
Situácia je ešte o niečo horšia v prípade reprezentácie žien
v regionálnych a lokálnych zastupiteľstvách. V roku 2010 mali
poľské mestá len 9 % primátoriek, čo je len dvojpercentný nárast od roku 2002. Podľa štúdie, ktorú publikoval Inštitút pre
verejné otázky, je dôvod celkom jasný: ani počet kandidujúcich
žien nie je vyšší. Ale zdôvodnenie tohto fenoménu je už oveľa
komplexnejšie, začínajúc problémami vyplývajúcimi z koordinovania nových povinností so starostlivosťou o rodinu, ktorá vo
väčšine prípadov ešte stále pripadá na ženy, a končiac vnímaním
v spoločnosti. Paradoxné je, že takmer polovica obyvateľov súhlasí a podporuje myšlienku 50 % zastúpenia žien na volebných
listinách. Ale zároveň majú pocit, že ženy nie sú dostatočne
kvalifikované na to, aby boli vo vedúcich pozíciách. Je to však
pravda?
A ak nie sú kvalifikované, tak prečo? Problém nie je v nedostatku zručností, ale v nedostatku možností a skúseností.
Jedným z riešení je systematické organizovanie školení na
dedinách a v malých mestách pre ženy, ktoré majú záujem byť
aktívne, a pomôcť im na ceste do verejného priestoru. V súčasnosti v Poľsku neexistuje žiadny program na podporu žien
a zvyšovanie ich možností vstúpiť do politiky. Preto túto úlohu
prevzali rôzne mimovládne organizácie, ktoré sa neustále stretávajú s veľkým množstvom problémov. Na budúcu jeseň čakajú
Poľsko lokálne voľby, ktoré ukážu, nakoľko sú dvere do politiky
otvorené nielen pre primátorku Varšavy.
Keď v roku 1918 poľské ženy získali volebné právo, do
nasledujúcich parlamentných volieb sa dostalo presne osem
kandidátok. Nebolo to veľa (len dve percentá kresiel), ale najdôležitejší fakt bol, že sa rozhodli aktívne využiť právo, ktoré
im bolo garantované. A na to by nemali zabúdať ani o 95 rokov
neskôr.

Foto: Creative Commons/Platforma RP

K

oncom novembra – ale tentokrát v roku 2013 – premiér
Donald Tusk zrekonštruoval svoju vládu a vymenil šesť
ministrov. Medzi tými odvolanými bola aj ministerka pre šport
Joanna Mucha. Keď bola po voľbách v roku 2011 na tento post
nominovaná, mnohí ju vnímali ako premiérovu „wunderwaffe“
– mladú, peknú ženu na čele „mužného“ ministerstva pre šport.
Joanna Mucha bola od svojho nástupu konštantne napádaná
opozíciou, ale aj verejnosťou. Pravdupovediac, aj opodstatnene, pretože Mucha spravila hneď niekoľko závažných chýb
(keď napríklad zamestnala do vysokej pozície majiteľa salónu
krásy, kam zvykla pravidelne chodiť), až príliš často dala o sebe
vedieť, že jej chýbajú aj základné vedomosti o profesionálnom
športe, a začala sa opakovať trochu neštandardná otázka, či bol
prístup k mužovi na tom istom poste o niečo zhovievavejší.
Joanna Mucha na svoju obranu tvrdí, že zo svojej pozície
musela odísť kvôli mužom, ktorí politiku vnímajú ako nástroj na
získanie moci, a nie ako spôsob, ako sa dá zmeniť realita, a ona
takto politiku robiť nechcela. Zároveň dodáva, že nezapadla ani
do „mužského sveta“, v ktorom sa dohody podpisujú pri pohárikoch whisky a fajčení cigár. Samozrejme, že takéto vysvetlenie,
prečo ju muži odmietali ako ministerku, ženu, je prinajmenšom
veľmi zjednodušené a naivné.
Hneď prvým argumentom proti je Elżbieta Bieńkowska,
ktorá v tom istom čase riadila ministerstvo pre regionálny rozvoj
a dnes je jej ministerstvo jedným z najlepších, a sama Elźbieta
je pokladaná za jednu z najúspešnejších žien v Poľsku. Ako
ministerka ostávala skôr v úzadí – podľa posledného prieskumu
verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra CBOS, dokonca
tretina obyvateľstva ani len nevedela, o koho ide. Možno preto,
že nebola súčasťou žiadneho škandálu a aktívne pracovala na
získavaní eurofondov pre Poľsko.
Na rozdiel od Muchy Bieńkowska po novembrovej rekonštrukcii neopustila vládu, bola povýšená a stala sa akousi
„superministerkou“, pretože sa jej ministerstvo zlúčilo s ministerstvom pre infraštruktúru. Zároveň bola nominovaná aj na
pozíciu podpredsedníčky vlády, a tým získala ďalšiu možnosť
na formovanie stratégie pre rozvoj krajiny.
V prípade Bieńkowskej na verejnosti nezaznieval tak často
argument, že je žena, či už na jej obhajobu alebo kritiku. Bień-

(Autorka je redaktorkou
týždenníka Tygodnik Powszechny.)
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Eszter Zalán:

MAĎARSKO CHYSTÁ VOĽBY ALEBO TICHO PRED BÚRKOU

O niekoľko mesiacov sa v Maďarsku konajú parlamentné
voľby, no ako nedávno napísal na svoj blog politológ Gábor
Török, v krajine tomu takmer nič nenasvedčuje. Politické
strany neprichádzajú so žiadnymi novými nápadmi, ani politickými agendami.

dohody so socialistami a Spoločne 2014, a tým získať pre seba
voličské hlasy. Viacerých o tom presvedčilo podujatie z 23. októbra, na ktorom mala opozícia spoločne „zahviezdiť“. Gyurcsány z Demokratickej koalície vyzval aj ostatné strany, aby sa
pridali k dohode, čím by opozícia mala ešte širšiu politickú reprezentáciu. Ale to, o čo sa Gyurcsány skutočne snaží, je, aby sa do
dohody dostala jeho DK, zabezpečil by si pár miest pre svojich
ľudí, a tiež navrhol, že opozícia by mala mať jedného spoločného
kandidáta na premiérske kreslo. Nespomenul žiadne mená, ale ani
nevylúčil. Vrátane seba. Keď dorozprával, jeho podporovatelia
búrlivo tlieskali, kým Attilu Mesterházyho, lídra socialistov, vypískali. Opozícia akosi stále nevie „vstrebať” Gyurcsánya, ktorý
je rozhodujúcou postavou naľavo a nenávidenou napravo. A od
tej doby sa momentum opozície zaseklo a jej predstavitelia sa nevedia zhodnúť na čistom odkaze, ktorý by mohli sprostredkovať
svojim voličom.
Tém, o ktorých by mohla opozícia hovoriť a získavať tak na
svoju stranu voličov, je pritom hneď niekoľko. Len prednedávnom bývalý daňový úradník András Horváth vyhlásil, že najvyšší
daňový úrad v Maďarsku neskúma obrovské úniky daní, ktoré
viedli k stratám v štátnom rozpočte vo výške približne jedného
bilióna forintov. K svojmu tvrdeniu síce poskytol relatívne malé
množstvo dôkazov, no na svoje zistenia upozornil aj štátnych
úradníkov, ktorí vo veci nič nepodnikli a daňový úrad mal kontrolu a vyšetrovanie hotové do týždňa. Ďalšou témou je zmena pravidiel, ktorými sa reguluje výučba a používanie cudzích jazykov
na školách. Podľa kritikov vytvárajú zbytočne veľa regulačných,
administratívnych a finančných nárokov na jazykové školy a súkromných učiteľov, a v konečnom dôsledku ohrozujú vyučovanie
cudzích jazykov ako takých. Zároveň sa vláda pripravuje aj na
zoštátnenie vydávania školských učebníc a chce zredukovať
možnosť výberu učebníc na dve. Vláda tvrdí, že tým zaručí, aby
mali všetci študenti rovnako vysokú úroveň vzdelania.
Volebné témy a voľby ako také budú musieť v prípade, ak sa
rozhodnú ísť voliť, sledovať o niečo pozornejšie Maďari žijúci
v zahraničí. Maďari, ktorí tvoria etnické menšiny v susedských
štátoch, totiž dostanú po prvýkrát možnosť zúčastniť sa volieb
a zaslať svoj hlas poštou. Z nejakého zvláštneho dôvodu však
vláda rozhodla, že ostatní Maďari žijúci v zahraničí budú musieť
ísť voliť osobne na ambasády (v prípade Nemecka alebo Veľkej
Británie tak budú musieť byť pripravení precestovať stovky
kilometrov, len aby odvolili). Kritici tohto opatrenia tvrdia, že
skutočným cieľom opatrenia je odradiť od volieb tých občanov,
ktorí sa rozhodli vycestovať do západnej Európy alebo ďalej a
v posledných rokoch sú veľmi kritickým hlasom proti vláde
v Budapešti.
Maďarské združenie občianskych slobôd (TASZ) sa s týmto
nariadením obrátilo na ústavný súd, pretože ako tvrdia, diskriminuje Maďarov, ktorí síce vycestovali za prácou alebo vzdelaním,
ale trvalé bydlisko majú stále v Maďarsku (podľa TASZ môže
ísť až o 7,4 % populácie), voči tým, ktorí nemajú trvalé bydlisko
v krajine. Ústavný súd sa pravdepodobne sťažnosťou do volieb
zaoberať nebude.
Na volebnom fronte je zatiaľ ticho, ale búrka sa zrejme dostaví, keď opadne novoročný lesk a ohňostroj.

O

pozícia je pohltená do vzájomných bojov, kým vláda za
pomoci svojich spriatelených médií konštantne verejnosti
pripomína svoje výsledky a úspechy. Vytvorenie novej ústavy,
vyplatenie pôžičky Medzinárodnému menovému fondu z roku
2008 súbežne so znížením rozpočtového deficitu podľa pravidiel
EÚ, zavedenie novej schémy verejných prác alebo zníženie dane
z príjmov na 16 % sú výsledky, ktorými sa Orbán pýši. Ale je to
„vojna proti spotrebným cenám”, vládna politika, ktorá znižuje
ceny spotrebného tovaru, čo svieti z bilbordu v každom kúte krajiny. Je možné, že vládnucemu Fideszu to bude stačiť na opätovné
získanie väčšiny kresiel v parlamente.
A Fideszu tak trochu vlastne pomáha aj samotná opozícia.
Odznievajúca jeseň mala byť časom, keď mala maďarská opozícia naplno naštartovať svoje motory, nabrať rýchlosť a presvedčiť
rozčarovaných voličov, že alternatíva voči Fideszu, ktorý vo
voľbách v roku 2012 získal 52 % ich hlasov, a tým pádom aj
dvojtretinovú väčšinu, skutočne existuje.
Podľa posledného prieskumu verejnej mienky z novembra,
ktorý uskutočnila agentúra Median, 42 % maďarských voličov
by chcelo Fidesz vidieť pri moci aj po voľbách a 48 percent dúfa
v zmenu vlády. Ale zároveň 29 % uviedlo, že si nevedia vybrať
svoju stranu v kontraste so 48 %, ktorí sú si istí svojou voľbou
v apríli. Fidesz má v tábore rozhodnutých 48 % voličov, socialisti
z MSZP 21 percent a ultrapravicový Jobbik sa môže spoľahnúť
na 16 %. Spoločne 2014, nová stredoľavá formácia bývalého
premiéra Gordona Bajnaiho, kontinuálne stráca popularitu a dnes
sa pohybuje niekde okolo piatich percent, čo je zároveň aj spodná
hranica na vstup do parlamentu. Demokratická koalícia (DK),
odštiepená frakcia socialistov, ktorú vedie kontroverzný, a zároveň ďalší bývalý premiér Ferenc Gyurcsány, postupne, naopak,
získava hlasy.
Dvadsiateho tretieho októbra, v deň, keď si Maďari pripomínajú povstanie proti komunizmu v roku 1956, sa na jednom pódiu
zišli všetci lídri opozície, aby tým dali najavo svoju jednotu.
A všetko, čo sa pokaziť mohlo, sa skutočne aj pokazilo. Jednotnosť opozícii nehrozí.
Socialisti a Spoločne 2014 pred nejakým časom podpísali
dohodu o spolupráci. Rozdelili si volebné okrsky, pretože nový
volebný zákon svojou logikou núti opozíciu postaviť v každom
volebnom obvode iba jedného kandidáta, aby mal vôbec akú-takú
šancu poraziť veľký Fidesz. MSZP je ešte stále najväčšou opozičnou stranou a udržiava si aj svoju voličskú základňu, ale ešte nad
ňou visí tieň minulosti a voliči na korupciu a kompletné zlyhanie
riadenia počas jej ôsmych rokov vo vláde pred 2010 nezabudli.
Spoločne 2014, naopak, nemá takmer žiadne organizačné skúsenosti, ale javí sa ako strana, ktorá by mohla prilákať voličov
síce neochotných voliť socialistov, ale túžiacich po zmene vlády.
Bajnai sa len pred rokom objavil v akejsi pozícii „mesiáša”, ktorý
by mohol zjednotiť a nabudiť opozičných voličov, no to sa akosi
nestalo a Spoločne 2014 sa v prieskumoch postupne prepadá.
Ostatné malé strany vycítili šancu opäť prerokovať možnosť

(Autorka je novinárka. Žije v Maďarsku.)
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Pavol Szalai:

MARINE A MARIAN: ČO S KRAJNOU PRAVICOU?

Lepenovci prešli reformami a rebrandingom skôr a dnes
sú ďalej ako kotlebovci. To nám umožňuje pokúsiť sa
o poučenie z francúzskeho krízového vývoja.

dou prišli aj nové tváre. Le Pen nasadil svoju dcéru, Kotleba
oblek. Nositeľmi zmeny sú ľudoví hrdinovia – rozvedená
matka troch detí a životom skúšaný mladík, ktorý býva u mamy a nemá ani auto. Nakoniec ešte štipka odbornosti: Le
Penová začala citovať laureáta Nobelovej ceny (!), Kotleba
si zohnal asistentku na ekonomickej fakulte (tá ostane bez
výkričníka).
Frontisti sa reformovali a rebrandovali skôr a dnes sú
ďalej. To nám umožňuje pokúsiť sa o akési poučenie z francúzskeho krízového vývoja. Pravda, radikalizmus nie je na
Slovensku novotvar: v parlamente i vo vláde sme mali Slovenskú národnú stranu, s ktorou, mimochodom, Národný
front už dlho spolupracuje. Tej však ušiel vlak. Namiesto nej
je v ponuke Kotleba.
Takže ešte raz: aké poučenie si môžu zobrať z Francúzska
slovenské demokratické strany?
Prvým je, že spájanie proti extrémistom je najmä symbolickým a krátkodobým liekom. Republikánsky front (vzájomná podpora pravice a ľavice, ak sa v druhom kole volieb
ocitne kandidát jednej z nich zoči-voči extrémistovi) vyhral
Chiracovi tie povestné prezidentské voľby v roku 2002, a doteraz funguje na nižších úrovniach. Hoci v dvojkolových voľbách pripravil lepenovcov o veľa kresiel, rast ich preferencií
nezastavil (24 percent v simulácii eurovolieb na jeseň 2013).
Možno im dokonca pomohol. Le Penovej dal o argument
navyše, keď tvrdí, že Francúzi sú obeťou spiknutia „UMPS“
(pravicovej strany UMP a ľavicovej PS).
Druhou lekciou je, že nefunguje ani preberanie programu
a rétoriky extrémistov. Už od 90. rokov francúzska pravica
sprísňuje imigračné zákony vždy, keď sa dostane k moci. Jej
politik Nicolas Sarkozy sa do povedomia Francúzov dostal,
keď ako minister vnútra vyhlásil, že „vyčistí predmestia“.
V prezidentskej kampani v roku 2012 používal podobnú
rétoriku. Výsledkom je, že s hodnotami Národného frontu
sa zhoduje každý tretí Francúz (prieskum z roku 2012), kým
UMP pokračuje v sebadeštrukcii. Klesá jej podpora, no ona
diskutuje, či obmedziť udeľovanie občianstva deťom prisťahovalcov, ktoré sa narodili vo Francúzsku.
Dobre teda. Už vieme, kadiaľ cesta nevedie. Ale kadiaľ
vedie? Ignorovať voličov krajnej pravice ako „zadubencov“?
Nie, nebuďme naivní. Tak ako väčšina Kotlebových voličov
nezabudla na SNP, ani Le Penovej voliči nie sú väčšinou
rasisti (na Slovensku ťažko predstaviteľná rôznorodosť je
už pre Francúzov prirodzená). Áno, aj takí sa určite medzi
nimi nájdu, a nie, miešanie kultúr nie je vždy jednoduché. Le
Penová a Kotleba však zbierajú hlavne protestné hlasy. Ľudí,
ktorí neveria, že na ekonomickej globalizácii môžu získať
a politikom môžu veriť. Tí Arabi a Rómovia sú „len“ obetní
baránkovia, ktorí si to „odnesú“.
Najväčšie poučenie z Francúzska teda je, že ak chcú
demokratickí politici poraziť extrémistov, musia začať brať
vážne problémy ich voličov; musia menej riešiť radikálov
a viac príčiny, ktoré viedli k ich vzostupu. Také jednoduché.
Naozaj?

Foto: Creative Commons/Marine Le Pen

P

ri pohľade na vzostup ultrapravice sa ponúka tvrdenie,
že Slovensko sa už definitívne stalo súčasťou Západu.
Aj ono má svoju Marine Le Penovú, ktorá kritizuje skorumpovaných politikov, Európsku úniu a vybrané menšiny.
Len sa volá Marian Kotleba. A nie je europoslankyňou, ale
županom.
Iste, porovnávať Národný front a Ľudovú stranu Naše
Slovensko môže byť pritiahnuté za vlasy. Francúzi nie sú
Slováci, Rómovia nie sú moslimovia a Francúzska republika
už vôbec nie je Slovenská republika (model integrácie menšín je úplne odlišný). Ale porovnať Marine a Mariana nemusí
byť na škodu. Hlavne, ak ich program očistíme od minulosti
a skrešeme na jadro, ktoré im získava voličov: kritika bolestivej globalizácie a zlyhávajúcich politikov. A ak dodáme, že
obaja môžu po máji 2014 plánovať koniec eurozóny spoločne
v Europarlamente.
Začnime tou minulosťou. Lepenovci stavali občas na
antisemitizme, no najmä na zatrpknutosti časti Francúzov zo
straty Alžírska. Kotlebovci sa odvolávali na vojnový slovenský štát. V prvom prípade boli terčom židia i Arabi, ktorých
treba „scivilizovať“, v druhom židia, ktorí neprestali škodiť
Slovákom. Odkazy na kontroverznú minulosť stelesňoval
vo Francúzsku Jean-Marie Le Pen, na Slovensku Kotleba
v uniforme. Le Pen to dotiahol do druhého kola prezidentských volieb, Kotleba do večerných správ. Oboch napokon
prevalcovali (Jacques Chirac a slovenské ozbrojené zložky).
Na to, aby ich strany pretrvali, bolo potrebné niečo menej
odpudivé a niečo každodennejšie. Skrátka, niečo „pre ľudí“.
Ale moderných.
A tak skúsili odpor proti menšinám, ktoré berú prácu, naničhodným politikom, ktorí len hrabú, a Európskej únii, ktorá
je zdrojom globalizácie a vôbec všetkého zla. S novou agen-

(Autor je publicista. Vyštudoval európske záležitosti
na Sciences Po v Paríži, v minulosti pracoval v EDF R&D.)
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Rebecca Murray:

ALEXANDER DULEBA: V EÚ DOHADUJÚ PRAVIDLÁ VŠETCI,
V EURÁZIJSKEJ ÚNII ICH URČUJE RUSKO
V prípade krajín Východného partnerstva s tým nikto nerátal?
Nie, pre tieto krajiny nemala EÚ pripravené balíčky. Je jasné,
že keď začnú implementovať dohodu, budú musieť zatvoriť
veľa zastaraných prevádzok, ktoré nezodpovedajú normám
EÚ z hľadiska ochrany životného prostredia a podobne.
To, že sme nepodložili dohody finančnou pomocou, možno
považovať za najväčšiu chybu zo strany EÚ v rokovaniach
o asociačných dohodách. Janukovyč si vo Vilniuse vyrokoval, že dostane pomoc 3,5 miliardy eur. Môžeme sa baviť,
či je to veľa alebo málo. Myslím si, že ako technická pomoc
na implementáciu dohody je to dosť. A čo je najdôležitejšie,
opozícia mala vo Vilniuse na záver summitu tlačovku. Kličko a Jaceňuk na nej vyhlásili, že rozpúšťajú demonštrácie
a budú mobilizovať až v marci, keď sa bude blížiť termín
summitu EÚ-Ukrajina. Dá sa povedať, že Vilnius skončil
totálnym víťazstvom Janukovyča.

Alexander Duleba si myslí, že Ukrajina v súčasnej situácii
žiadnu dohodu s EÚ nepodpíše. V debate o Tymošenko
a selektívnej justícii s EÚ však podľa neho vo Vilniuse
vyhral jednoznačne Janukovyč. Alexander Duleba je riaditeľom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku a od jeho založenia riadi aj výskumný
program Východná Európa. Vo svojom výskume sa venuje
predovšetkým zahraničnej politike Slovenska, Rusku, Ukrajine a krajinám bývalého ZSSR. Rozprávali sme sa najmä
o výsledkoch summitu Východného partnerstva vo Vilniuse,
odpovediach na súčasnú situáciu na Ukrajine zo strany EÚ
a Ruska a možných scenároch vývoja na Ukrajine a pre Janukovyča. Čakajú Ukrajinu predčasné voľby, politický kompromis alebo tektonický zlom krajiny?
Štefan Füle cez víkend prostredníctvom Twitteru ohlásil,
že EÚ pozastaví rokovania o asociačnej dohode, oficiálne
žiadne vyhlásenie nepadlo a Janukovyč hovorí, že je pripravený postupovať ďalej. Tak ako teda?
Poviem svoj názor. Nič sa podpisovať nebude, kým bude
situácia na Ukrajine taká, aká je. A nielenže EÚ nebude nič
podpisovať, ale nebude nič podpisovať ani Janukovyč s Ruskom. O tom som presvedčený. Rozprávame sa 17. decembra,
dnes ide Janukovyč na stretnutie do Moskvy. Majú tam pre
neho údajne pripravených asi 13 dohôd, ale určite tam nebude dohoda o pristúpení Ukrajiny k colnej únii.

Aká by bola v tejto situácii podľa Vás adekvátna odpoveď
zo strany EÚ?
Podporiť úspech protestujúcich. Vilnius pokračuje v Kyjeve.
Východné partnerstvo bez Ukrajiny bude možno 10 % projektu. Dohody s Gruzínskom a Moldavskom sa podpíšu, to
áno, ale zároveň vieme, že podstatnú časť dohôd budú mať
problém vôbec implementovať. Ide predovšetkým o DCFTA,
pretože ani Gruzínsko, ani Moldavsko nekontrolujú celé colné územia svojich krajín. V Moldavsku máme Podnestersko,
v Gruzínsku Južné Osetsko a Abcházsko. Jedna vec je dohoda, jej politická a sektorová časť, ktorá podporí reformy, iná
vec je časť dohody o voľnom obchode, pretože sa môže stať,
že po podpise a jej uvedení do platnosti sa v EÚ nájde veľa
podnikavcov, ktorí obchodnú časť budú vedieť zneužiť.

Takže Ukrajina nepodpíše nič?
Nie. Teraz určite nie, nebude podpisovať nič. Totiž EÚ by
chcela podpisovať, Rusko by chcelo podpisovať, ale Janukovyč podpisovať nebude. Füle asi urobil diplomatickú chybu,
pretože vzápätí sa ozvala Ashton, ktorá jeho správu poprela,
a takisto sa vyjadril aj Karl Bildt, švédsky minister, po Rade
ministrov zahraničných vecí. Všetci zopakovali pozíciu EÚ,
že je pripravená podpísať s Ukrajinou dohodu kedykoľvek,
keď ona bude pripravená. Myslím si, že Füle postupoval
možno nediplomaticky, ale povedal realitu. V tejto situácii
nebude nikto podpisovať žiadnu dohodu.

Prečo?
Pretože pôjdu do Tiraspolu, založia si tam nejaký biznis, no
keďže v Tiraspole sa nerobia reformy a právne prostredie nebude v súlade s tým, čo dohoda garantuje podnikateľom EÚ
na území Moldavska, budú porušené ich práva, a tým i dohoda zo strany Moldavska. Následne si budú v súlade s dohodou vymáhať kompenzácie za straty, ktoré im vzniknú, a tie
budú hradiť vlády v Kišiňove a Tbilisi. Jediné riešenie pre
obe vlády bude de facto priznať separatistické územia a vytvoriť hranice typu vonkajších hraníc colného priestoru EÚ.
To znamená zaplatiť domácu politickú cenu.

Z pohľadu Janukovyča – bol Vilnius výhrou alebo prehrou?
Vilnius pre neho skončil absolútnou výhrou, znova, ak sa
na to racionálne pozrieme z jeho pohľadu. Bolo dohodnuté, že OK, prenesieme podpis na marec, EÚ chce dohodu
aj naďalej podpísať. Nikto mu už nespomenul Tymošenko.
Od októbra 2011 sme počúvali, že EÚ nepodpíše asociačnú
dohodu kvôli kauze Tymošenko. Čo sa stalo za rok, že EÚ
v roku 2013 vo Vilniuse Janukovyčovi nespomenula Tymošenko ani raz? Dá sa povedať, že v debate o Tymošenko a selektívnej justícii s EÚ vyhral vo Vilniuse jednoznačne Janukovyč. Po ďalšie, Barosso povedal, že EÚ pripraví Ukrajine
balíček. Bolo chybou EÚ očakávať, že krajiny, ktoré podpíšu
dohody, ich budú implementovať. Ale všetci vieme, že je to
zložitý a komplexný, dlhý proces, ktorý stojí peniaze. Slovenská republika získala v rámci programu Phare 10 miliárd
slovenských korún na to, aby sme mohli harmonizovať s legislatívou EÚ.

Dá sa vôbec očakávať, že budú pripravení zaplatiť takú
vysokú politickú cenu?
Ťažko sa to predvída, ale keď uvidia počet kompenzácií,
ktoré si budú vymáhať európske firmy, pretože k nim nebolo pristupované v súlade s dohodou na ich území, potom
si naozaj neviem predstaviť, ako inak by to mohli riešiť.
Prípadne či sa vôbec táto časť dohody bude implementovať
a v akej forme. To dnes nevie povedať nikto ani v Komisii,
ani v moldavskej a gruzínskej vláde.
Bude mať Únia priestor a prostriedky na to, aby dohliadala na implementáciu v prípade, že Moldavsko a Gruzínsko
podpíšu dohodu s EÚ a začnú ju implementovať?
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a nie peniaze na vyplácanie dôchodkov, ktoré Janukovyč teraz
potrebuje dostať.
Tou druhou je pomoc zo strany EÚ spolu so Spojenými štátmi
dohodnúť pre Ukrajinu lepšie a ľahšie podmienky od Medzinárodného menového fondu. To je jediná cesta, ako môže
Ukrajina rýchlo získať úver vo výške 15 miliárd amerických
dolárov.

Dohoda jednoznačne predpokladá sankcie za porušovanie jej
ustanovení. Gruzínsko a Moldavsko budú súčasťou jednotného trhu v tom zmysle, že nebudú mať colné sadzby, ale colné
kontroly zostanú. To znamená, že na colnici s Moldavskom
a Gruzínskom bude EÚ môcť kontrolovať pôvod tovaru,
a nielen to, podľa dohody budú môcť inšpektori z EÚ vykonať
kontrolu akejkoľvek výrobnej prevádzky na území Moldavska
a Gruzínska. Neviem si predstaviť, ako vláda v Kišiňove zabezpečí kontroly prevádzok v Podnestersku.

Čo to znamená v praxi? Aké podmienky?
Napríklad by zo strany Ukrajiny nebolo nevyhnutné hneď
teraz dvihnúť ceny za dodávky tepla pre domácnosti a energií
o 40 %. To bola jedna z pôvodných podmienok MMF, ak sa
má začať rokovanie o novom úvere. Ďalšie boli napríklad
zmrazenie platov v štátnej a verejnej správe a podobne. To,
či bude s nejakými podmienkami súhlasiť, závisí od toho, či
dostane nejakých pár miliárd bez podmienok.

Čo môžeme čakať z ruskej strany? Ako odpovie na Vilnius
a na situáciu na Ukrajine? Putin hovoril o úveroch, ktoré
Ukrajina nevyhnutne potrebuje kvôli katastrofickému stavu
ekonomiky.
Janukovyč sa stretol s Putinom už niekoľkokrát v súvislosti
s debatou o úvere. Okrem toho bol aj v Číne, ale zatiaľ nie
je známe, že by mu niekto dal peniaze. Dá sa očakávať, že
Rusi urobia, čo budú môcť v rámci svojich možností, ktoré
sú tiež veľmi limitované. Aj oni majú veľký problém, ekonomický rast krajiny sa zastavil. Putin minulý týždeň vo svojom
prejave Federálnemu zhromaždeniu priznal, že problém nie
je vonku, ale v Rusku. Rusko ekonomicky stagnuje, pretože
ekonomika nie je produktívna. Má ten istý problém, ako majú
všetky hybridné režimy. Tie spôsobili to, že vznikli také skorumpované inštitúcie, že sa nevyplatí podnikať. A niekoľko
veľkých firiem, oligarchov, či už v Rusku alebo na Ukrajine,
jednoducho nemôže utiahnuť celú ekonomiku.
Rusko sa pred mesiacom rozhodlo vybrať zo svojej rezervy,
povedal by som svätej kravy, rezervy. Vybrali 100 miliárd rubľov, aby sanovali tri veľké oligarchické firmy, pretože zamestnávajú desiatky tisíc ľudí, finišujú investície do olympiády
v Soči, štartujú investície na prípravu výstavby futbalových
štadiónov na majstrovstvá v roku 2018.

Ďalší zásadný rozdiel medzi ponukami zo strany EÚ a Ruska
je dohoda o voľnom obchode (DCFTA) a Eurázijská únia.
Čo nimi Ukrajina získa, alebo stratí? A môže vôbec Eurázijská únia konkurovať európskemu projektu?
Putinovou ambíciou, a teda ambíciou Eurázijskej únie (EAÚ),
je vytvorenie alternatívneho projektu k EÚ, to znamená integráciu v rámci postsovietskeho priestoru, ktorá bude znamenať
vytvorenie spoločných inštitúcií.
Na konferencii v Petrohrade, ktorá sa konala po Vilniuse, som
sa dozvedel od pani profesorky Glinkiny z Ruskej akadémie
vied, že RAV získala grant na vypracovanie projektu EAÚ.
V Rusku sa tomu venujú už celé tímy ľudí. Na otázku, aké spoločné inštitúcie vzniknú v rámci EAÚ, však nevedela presne
odpovedať. Problém je v tom, že Kazachovia a Bielorusi nechcú ísť ďalej s Ruskom, nechcú väčšiu integráciu, ako je colná únia. Voľný obchod áno, ale nie spoločné inštitúcie. A to je
zásadný problém celého tohto projektu. V EÚ máme spoločné
inštitúcie a európska integrácia nie je len o tom, že vytvárame
jednotný trh, ale máme spoločné inštitúcie, kde členské krajiny
spolu za rovnakých podmienok rozhodujú o pravidlách.

Koľko môže Janukovyč od Ruska reálne čakať?
Rusi majú problém s cash, Janukovyč chce hotovosť, ktorú
potrebuje minúť, pretože už v decembri na Ukrajine neboli vyplatené dôchodky za november. Je to prvý mesiac po
dlhých rokoch, keď ukrajinskí dôchodcovia nedostali vyplatené dôchodky, pretože systém na to nemá, a získal právo
požičiavať si od súkromných bánk na vyplácanie dôchodkov.
Ukrajina je pred štátnym bankrotom a Janukovyč bude
vďačný za akékoľvek miliardy, ktoré nebudú podmienené reformnými opatreniami. Je to doslova smiešne, že taká krajina
ako Ukrajina, človek s takou kvázi veľmocenskou identitou,
akú má Janukovyč, a predstavou, že môže balansovať medzi
Ruskom a Európou, chodí po svete a pýta si peniaze, aby
jeho štát, ktorý za štyri roky doviedol ku štátnemu bankrotu,
mohol fungovať.

Eurázijská únia bude fungovať ináč?
Colná únia zatiaľ funguje tak, že keď sa Rusi rozhodnú, že dočasne uvedú nejaké colné sadzby alebo opatrenia voči nejakej
krajine, tak to tak urobia bez ohľadu na to, že existuje nejaká
dohoda. Rozdiel medzi EÚ a Ruskom je v tom, že tu pravidlá
dohadujú všetci, tam ich určuje Rusko, čiže nie sú produktom
spoločnej dohody.
Ďalšia negatívna skúsenosť Bielorusov a Kazachov je, že
ruské spoločnosti využívajú a zneužívajú colnú úniu na to,
aby prevzali dodávateľov z Bieloruska a Kazachstanu na
ruskom trhu. Doslova po nich idú. A pravidlá sú potom nastavené tak, že sa ich snažia získať a preberajú kontrolu nad tými
firmami. Bielorusi a Kazachovia, terajší partneri v colnej únii,
nechcú ísť s Ruskom ďalej. Nechcú mať s Ruskom spoločné
integračné inštitúcie, pretože neveria, že môžu fungovať rovnoprávne.
Neveria, že môže fungovať niečo ako Európsky súd spravodlivo
a nezávisle riešiaci spory, ktoré môžu vzniknúť medzi členskými krajinami EAÚ alebo colnej únie. Neveria, že bude možné
zabezpečiť fungovanie štyroch slobôd tak, ako je to v EÚ.

Čo môže v tomto prípade Ukrajine ponúknuť Európska
únia? Voľné peniaze bez reforiem to zrejme nebudú.
Únia môže prispieť dvoma vecami. Prvou je technická pomoc
na implementácii asociačnej dohody, keď bude podpísaná.
Barosso vo Vilniuse verejne povedal, že EÚ pripraví balíček
pre Ukrajinu. Vtedy sa ešte predpokladalo, že sa bude dohoda
podpisovať v marci 2014. O balíčku bolo zverejnené, že by
malo ísť o 3,5 miliardy eur, ale pôjde o technickú pomoc,
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Viacerí opoziční predstavitelia alebo aj ruský opozičný líder
Nemcov hovoria o tom, že nariadenie muselo prísť z ministerstva pre vnútorné záležitosti, pretože v Kyjeve sa objavili
desiatky autobusov s ťažkoodencami z krymskej oblasti a východných regiónov.
Buď ministerstvo pre vnútorné záležitosti alebo aj niekto iný,
no to, kto, sa nevie. Ale môžeme sa opýtať, komu to vyhovovalo. Po tomto zásahu si protestujúci povedali, že skutočne
stačilo a v nedeľu 1. decembra bolo na Euromajdane pol milióna ľudí. A každý ďalší víkend sme svedkami protestov, kde
sa počet ľudí pohybuje od pol milióna do 800 000 ľudí. Teraz
už neprotestujú iba proti tomu, že nebola podpísaná dohoda,
ale chcú zmeniť režim.

Ak by sme sa vrátili ešte k rozhodnutiu Janukovyča pozastaviť podpis asociačnej dohody, bolo to podľa Vás v kontexte,
o ktorom sme doteraz hovorili, logický krok? Aké bude mať
následky na jeho politickú kariéru?
Nebol logický. Doteraz neviem pochopiť, prečo sa tak rozhodol. Racionálne argumenty to nemá, pretože ak o Janukovyčovi uvažujeme ako o politikovi, ktorý si chce udržať mocenské
postavenie na Ukrajine, to znamená vyhrať voľby, tak rozhodnutie nepodpísať dohodu bolo strategickou chybou.
Prečo?
Má to niekoľko dôvodov. Po prvé, keby to urobil, mohol získať ďalšieho voliča, ktorého doteraz nemal, mohol vykročiť
smerom politicky do stredu. Mohol by povedať: pozrite sa,
mali sme tu oranžovú vládu, plno prázdnych rečí a žiadne
skutky, ja, zástupca východnej, kvázi proruskej Ukrajiny, som
ten, kto doviedol Ukrajinu do EÚ. Získal by tým voliča na
centrálnej Ukrajine a určite aj viac voličov na západnej Ukrajine. O túto šancu nepodpísaním prišiel.
Po druhé, opozícia bola doteraz rozbitá, nejednotná, fragmentová a Janukovyč ju zjednotil. Dal opozícii kľúčovú tému
európskej integrácie, ktorú on stratil. Opozícia bola donútená
dohodnúť sa na jednotnom kandidátovi, a tým s najväčšou
pravdepodobnosťou bude Vitalij Kličko. Vo voľbách bude
mať silného protivníka, ktorého nemusel mať. Janukovyč
zjednotil opozíciu a vytvoril si tak jednotného nepriateľa
v politickom zápase.
A po tretie – a tu ide skutočne o kľúčovú vec – ukrajinskí
oligarchovia začali vysielať na verejnosť rôzne signály. Oligarchovia, ktorí stáli v pozadí politickej kariéry Janukovyča,
Achmetov a Firtaš. V jeho prípade som bol prekvapený, pretože osobne veľmi profitoval z netransparentného energetického obchodu s Ruskom a donedávna neexistoval žiaden signál
z jeho strany, že by mohol byť za podpísanie dohody s EÚ.
Jemu totiž vyhovovali väzby na Rusko v energetike.

Dá sa očakávať, že budú vyvodené aj seriózne politické dôsledky, najmä zo zásahu proti Euromajdanu?
Už teraz sú kvôli zásahu z 30. novembra odvolaní dvaja veliaci dôstojníci Berkutu a veliteľ polície v Kyjeve.
Je to dostatočná odpoveď?
V súvislosti so zásahom 30. novembra opozícia požaduje
odvolanie ministra vnútra a prepustenie všetkých, ktorí boli
počas zásahu zadržaní. Hlavnou politickou požiadavkou opozície je rezignácia vlády Mykolu Azarova.
Ako hodnotíte reakciu zo Slovenska, v ktorej bol evidentný
rozkol medzi tým, čo vyhlásil premiér, a tým, čo MZVaEZ?
Nemyslím si, že reakcie našich politikov, respektíve členov
vlády, sú adekvátne. Rozumiem diplomatickej zdržanlivosti,
je to susedná krajina. Vidím rozdiel v tom, čo zaznelo z úst
politikov alebo aj poslancov NR SR zo strany SMER i predsedu vlády, a čo zaznieva z Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí. Predseda vlády síce vyjadril ľútosť
nad tým, že Ukrajina dohodu nepodpísala, avšak zároveň plné
pochopenie pre prezidenta Janukovyča, t. j. že ak Rusko dá
viac, treba to tak brať. V tomto postoji mi chýba ťah na bránu
pri obhajobe slovenského záujmu, ktorým je podpis dohody.
Tí občania Ukrajiny, ktorí chcú, aby dohoda bola podpísaná,
stoja na námestí v Kyjeve. Zaslúžili by si viac pozornosti
i podpory zo strany slovenských politikov, pretože obhajujú
záujem Slovenska. Myslím si, že pána ministra čaká ešte veľká osvetová práca v rámci vlády i strany SMER-SD.

Čo znamenajú ich vyjadrenia pre Janukovyča? Aké je ich
hlavné posolstvo?
Sú to dvaja kľúčoví oligarchovia, ktorí sa vyjadrili, že nepodpísanie asociačnej dohody považujú za chybu. Vnútropoliticky sa teraz môže stať, že Janukovyča opustia jeho kľúčoví
spojenci, vďaka ktorým urobil politickú kariéru. Týmto rozhodnutím si zúžil a oslabil legitimitu svojej moci v Ukrajine.
Aj z tohto dôvodu hovorili racionálne argumenty za podpis.

V prípade Ukrajiny zohráva Slovensko dôležitú úlohu aj
vtedy, ak sa bavíme o energetike a zemnom plyne. Obe
krajiny sa dohodli na realizácii projektu, v rámci ktorého
sa zabezpečí reverzný tok plynu zo Slovenska na Ukrajinu.
Do akej miery to pomôže Ukrajine v porovnaní s ponukou
z Ruska?
Slovensko má dostatočnú kapacitu na to, aby sa za podmienky, že sa nájdu firmy, ktoré budú vedieť nakúpiť plyn na európskom trhu, dodával cez naše územie na Ukrajinu. Ročne
máme voľnú kapacitu na prepravu zhruba 50 miliárd kubíkov
zo západu na východ. Dohoda už bola dotiahnutá, teraz prichádza na rad technická realizácia. Komisia je pripravená
zafinancovať výstavbu prepojenia. Problém je totiž v tom,
že kompresorovú stanicu v Užhorode nekontroluje Naftogaz
Ukrajiny, ale Gazprom.

Zrejme ani neodhadol, ako na rozhodnutie zareagujú občania.
Určite nie, neodhadol, a nerátal s tým, že nepodpísanie dohody
bude mať takú reakciu, že toľko ľudí vyjde do ulíc a podobne
ako v roku 2004 si povedia: stačilo. Ďalším dôvodom, prečo
s tým nerátal, je skôr otázka, či Janukovyč ešte vôbec kontroluje – a do akej miery – štátne štruktúry a silové zložky. Počas
zásahu polície Berkut 30. novembra bolo 60 ľudí zmlátených
tak, že sa dostali do nemocnice. Kto nariadil tento zásah? Bol
absolútne v rozpore s tým, čo vlastne Janukovyč potreboval.
Zásah nepotreboval, demonštrácie sa dali rozpustiť. Niekto
mal zrejme veľký záujem na tom, aby demonštrácie pokračovali. Ale nechcem tu zavádzať žiadne konšpiračné teórie.
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Aké alternatívy má?
Vychádzajme z toho, čo by mohlo byť vnútropolitickým
riešením tejto krízy. Prezidentské voľby sú riešením, pretože
sú na Ukrajine kľúčové. Lenže majú byť až na jar v roku
2015. Na to, aby tento scenár pripadal do úvahy, by sa museli
konať rýchlejšie. Lenže to by revolúcia musela prebehnúť
v celej Ukrajine, nielen v Kyjeve a na západe, a tak, ako
počas Oranžovej revolúcie, keď boli protesty všade. Vtedy
si Leonid Kučma povedal, že to už neustojí a pristúpil na
rokovania.
Teraz nie sme v takej situácii, hoci vidno, že v Kyjeve je veľa
ľudí, ale nemá to taký masový charakter po celej Ukrajine.
Neočakávam, že by scenár predčasných prezidentských volieb bol realistický.

Aké riešenie ponúka EÚ v tomto prípade?
Technické riešenie je, že sa vybuduje niekoľko kilometrov
dlhé obchvatné prepojenie, ktoré obíde kompresorovú stanicu v Užhorode, a postaví sa nová meracia stanica. Súčasný
problém je v tom, že Naftogaz síce kontroluje rúru, ale nekontroluje stanicu, preto to potrebujeme vedieť technicky vyriešiť tak, že sa obíde kompresorová stanica. Pôvodný odhad
hovoril o cene 20 miliónov za výstavbu tohto obchvatu, no
nakoniec sa našlo technické riešenie, ktoré je jednak rýchlejšie a o polovicu lacnejšie. Komisia súhlasila, že projekt
zaplatí.
Ako na plány EÚ zareagovalo Rusko?
Ukrajina potrebuje ročne doviezť z Ruska zhruba 20 miliárd
kubíkov. Takto by mohli mať alternatívnu trasu dodávok
z Európy. Pre Ukrajinu je cena plynu obrovský problém. Ešte
v apríli 2010 boli dosiahnuté tzv. Charkovské dohody, ktoré
by sme stručne mohli pretlmočiť tak, že Janukovyč Rusom
povedal, že Ukrajina nebude usilovať o členstvo v NATO,
ale chcú sa usilovať o európsku integráciu. To Putin odobril, Ukrajinci ponúkli Rusku predĺženie prenájmu námornej
základne v Sevastopoli do roku 2042. Pôvodná zmluva o prenájme končila v roku 2017.
Rusi im, naopak, sľúbili, že im za to dajú zľavu na dodávky
plynu. Napriek zľave Ukrajinci platili za ruský plyn najviac
v Európe, a pritom sú k Rusku najbližšie, čím sú aj dopravné
náklady nižšie ako u nás. Pred cestou do Moskvy Janukovyč
vyhlásil, že chce za plyn vyjednať stredoeurópske ceny. My
platíme zhruba 300, Ukrajinci skoro 460, a to ešte aj so zľavou.
Je zaujímavé, ako sa zmenila ruská rétorika v súvislosti
s Východným partnerstvom. Ale to bolo ešte v roku 2010.
Tento rok Rusko prijalo niekoľko obchodných opatrení, aby
potrestali Ukrajincov za to, že chcú podpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou. Rusi vedia ponúknuť zľavy na plyn
a možno ešte vytiahnu z rezervy 2 – 3 trilióny rubľov, aby
im dali na výplaty dôchodcov v roku 2014. To bude veľký
úspech Janukovyča. Ale Rusi neponúkajú Ukrajine modernizačný projekt. Ponúkajú colnú úniu, v ktorej budú preberať
ukrajinské biznisy, a to Ukrajinci nechcú. Ani Janukovyčovi
spojenci.
V prvom rade je kľúčové uvedomiť si, že ide o vnútropolitický boj. Tak o tom uvažuje Janukovyč. Spočiatku som mal
naivné predstavy, že uvažuje v mene verejného záujmu, a nie
v kontexte toho, aby sa udržal pri moci. Janukovyčovi sa to
nielenže zapáčilo, ale uveril, že má nejakú zvláštnu misiu na
tomto svete.
Banka, ktorú v roku 2010 založil a vlastní jeho syn, je jedna
z najbohatších vo východnej Európe. Ale zbohatla celá rodina a Janukovyč vie, že ak prehrá voľby, tak ako rýchlo jeho
bohatstvo prišlo, takisto rýchlo môže odísť. Janukovyč si je
vedomý, že môže skončiť v base ako Tymošenko, lebo vytvoril tento precedens.

Bola by teda možná dohoda s opozíciou? Alebo predčasné
parlamentné voľby?
Druhý scenár je politický kompromis. Obe strany sú v patovej
situácii a nejaké východisko nájsť musia. Obe strany sa budú
snažiť získať čo najviac pozitívnych plusových bodov, aby
mohli vyhrať ďalší zápas. Odstúpenie vlády, spoločná vláda
opozície a Janukovyča alebo úradnícka vláda do prezidentských volieb. Toto je druhé riešenie a ja osobne si myslím,
že ak budú protesty úspešné, toto bude maximálny výsledok,
ktorý môžeme čakať. Bude to znamenať, že predvolebná kampaň sa začne už teraz. Kličko už oznámil svoju kandidatúru,
lenže to hovoríme až o jari 2015, a dovtedy nemôžu ľudia stáť
na ulici.
Je takéto riešenie akceptovateľné aj pre Janukovyča?
Áno, ale on sa s tým nebude ponáhľať, lebo sa nemá kam
ponáhľať. Pokiaľ je východná a južná Ukrajina ticho, má čas.
Janukovyč bude čakať a až keď zistí, že začína strácať pôdu
pod nohami, keď sa do toho pustia Achmetov, Firtaš a veľký
biznis a začne sa mu pozícia rúcať „doma“ na východe, potom
sa začne dohadovať. Pokiaľ bude východná Ukrajina stáť, ako
stojí, tak sa nebude ponáhľať. Ale ani demonštrácie v Kyjeve
nemôžu pokračovať večne. Druhá vec je, že sa tiež nemôžu
skončiť len tak. Musí existovať na to dôvod. Ale v tejto patovej situácii má paradoxne väčší priestor na manévrovanie
Janukovyč. Ak si ukontroluje juh a východ, nemá sa kam
ponáhľať a môže takto čakať celý rok.
A tretí scenár?
Môže sa stať ešte iná vec, a to, že sa revolúcia ešte zintenzívni
v západnej časti a ľudia zo štátnych štruktúr – ako to už urobil
šéf ľvovského Berkutu – odmietnu počúvnuť príkazy vlády.
Ak sa podobný scenár zopakuje v armáde a v ďalších silových zložkách, moc Janukovyča na západnej Ukrajine bude
paralyzovaná. Situáciu na západe krajiny stratí spod kontroly,
prebehne tam revolúcia a na východe krajiny sa nestane nič.
Krajina sa rozpadne a budú existovať dve moci, krajina sa
jednoducho rozvalí. Dmitrij Medvedev 13. decembra povedal, že Ukrajine hrozí tektonický zlom a krajina sa rozdelí.
Toto je najhorší scenár a len ťažko odhadnúť, čo všetko by
znamenal.

Takže musí najbližšie voľby vyhrať.
Áno, on chce a urobí pre to všetko. Je zaujímavé pochopiť,
ako Janukovyč uvažuje. Toto ešte nevieme celkom dobre
odhadnúť.

murray@sfpa.sk
18

TÉMA

Kateryna Jakovenko

Kamil Calus

Realita po Vilniuse: Výzvy moldavskej eurointegrácie v roku 2014
Zsuzsanna Végh

Ako odpovedať na výsledky Vilniusu

Foto: Creative Commons/EMurray

Pasívna vo Vilniuse, aktívna v Kyjeve: Ukrajina po summite
Východného partnerstva
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PASÍVNA VO VILNIUSE, AKTÍVNA V KYJEVE:
UKRAJINA PO SUMMITE VÝCHODNÉHO PARTNERSTVA

Tretí summit Východného partnerstva v hlavnom meste
Litvy sa ukázal ako prelomový vo vzťahu medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Ale nie pozitívny. Negatívny výsledok, ktorý priniesol, môže spochybniť efektívnosť a vôbec
podstatu Východného partnerstva a Európskej susedskej
politiky vo vzťahu k Ukrajine.

výrobcami. S novými podmienkami na stole sa „eurointegračné zákony“, ktoré mala Ukrajina prijať pred začatím summitu,
zredukovali na štyri jasné podmienky: prepustenie bývalej premiérky Julije Tymošenko, zmena volebného zákona, reforma
úradu verejného prokurátora a prijatie niekoľkých zákonov,
prostredníctvom ktorých by sa zlepšilo obchodné a investičné
prostredie na Ukrajine.
Zo štyroch požiadaviek bola splnená jedna. Počas hlasovania 21. októbra 365 zo 425 poslancov a poslankýň ukrajinského parlamentu (Najvyššia rada Ukrajiny) zahlasovalo za zákon
3396, ktorým sa upravuje zákon o parlamentných voľbách.
A to bol de facto koniec ukrajinskej tranzície „smerom k demokracii a trhovo orientovanej ekonomike“. Zákony o úrade
prokurátora a zmene a podpore obchodného prostredia sa ani
len nedostali na agendu rokovania. V prípade Tymošenko bolo
odmietnutých všetkých šesť návrhov zákona. Vládnuca Strana
regiónov bola počas hlasovania o návrhoch za len jedným hlasom z 208, ktoré v Najvyššej rade má. Je dôležité dodať, že
ani jeden z návrhov zákona by Juliju Tymošenko neoslobodil;
ich základným princípom bolo garantovať väzňom možnosť
vycestovať do zahraničia za účelom liečby. V prípade Tymošenko šlo o vycestovanie do Nemecka, a v žiadnom prípade by
ju zákony nezbavili obvinení.
Ešte dôležitejší moment sa však odohral poobede v ten istý
deň. Kabinet ministrov Ukrajiny vydal už dnes „slávne“ nariadenie 905, ktorým „pozastavil prípravy na podpis asociačnej
dohody s EÚ“. Ukrajinský premiér Mykola Azarov rozhodnutie vysvetlil ekonomickými ťažkosťami, s ktorými jeho krajina
zápasí. Zároveň Azarov navrhol vytvoriť trojčlennú komisiu,
v ktorej mala byť okrem Ukrajiny zastúpená aj Európska únia
a Rusko, aby spoločne diskutovali o budúcnosti jeho krajiny.
Mnohým predstaviteľom prišiel návrh ako – jemne povedané –
nevhodný, no mal by byť braný vážne, pretože Rusko je príliš
silná krajina a pripravená vo svoj prospech urobiť veľmi veľa.

Foto: Creative Commons/mac_ivan
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odľa Európskej komisie je Ukrajina prioritnou partnerskou
krajinou v rámci Európskej susedskej politiky a Východného partnerstva. Špeciálne prízvukovanie tohto faktu sa dá
pomerne jednoducho vysvetliť objektívnymi dôvodmi. Napriek nepokojom vo vnútri krajiny sa Ukrajina rozprestiera
na 600-tisíc kilometroch štvorcových, má prístup k dvom
moriam, je najväčšou krajinou na európskom kontinente a má
populáciu 46 miliónov. S Európskou úniou ma spoločnú hranicu dlhú 1300 kilometrov a viac než 2000 kilometrov má spoločných aj s Ruskom. Zároveň cez Ukrajinu putuje do Európy
85 % ruského zemného plynu.
Nech sú však základné charakteristiky Ukrajiny akokoľvek
pozitívne, veľmi rýchlo môžu stratiť na svojej dôležitosti, ak
sa pozrieme bližšie na udalosti počas mesiacov október až
december 2013.

Varovanie z Ruska
Eurázijská colná únia (ECU), ktorá je vytvorená v rámci Eurázijskej ekonomickej komunity (vrátane Kazachstanu, Ruska,
Bieloruska, Tadžikistanu a Kirgizska), je najväčšou regionálnou ekonomickou organizáciou, pokrýva viac ako 15 % celkového povrchu zemegule, združuje 2,7 % svetovej populácie
a produkuje 3,5 % globálneho hrubého domáceho produktu.
Spomínané krajiny súčasne vlastnia jedny z najväčších rezerv
zemného plynu a uhlia na svete.
V situácii, keď EÚ neponúkala Ukrajine žiaden „cukor“,
krajina začala čoraz intenzívnejšie pociťovať „bič“ zo strany
Ruska, a to len niekoľko mesiacov pred summitom vo Vilniuse. Zásadným faktorom je skutočnosť, že členstvo v DCFTA
a v ECU sa vzájomne vylučujú.
Ukrajina síce získala v ECU status pozorovateľa už
31. mája 2013, avšak vedenie krajiny nevyjadrilo žiadny záujem o členstvo v Únii, pretože v tej dobe ešte stále ašpirovalo
na podpis asociačnej dohody s EÚ. Na desiatom výročnom
stretnutí v Jalte 20. septembra Viktor Janukovyč dokonca
vyhlásil, že „Ukrajina presvedčivo kráča po ceste európskej
integrácie. Čo sa týka vzťahov s colnou úniou, hľadáme
vhodný model, a som si istý, že ho nájdeme. Ale v súčasnosti

„Füleho zoznam” nesplnený, eurointegrácia pozastavená
V komuniké Európskej komisie o Východnom partnerstve
z roku 2008 sa uvádza, že spoločné hodnoty vrátane demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv budú stáť
v jeho centre, ako aj princípy trhovej ekonomiky, trvalo udržateľného rozvoja a dobrého spravovania vecí verejných.
Na základe tohto a ďalších vyhlásení komisár pre rozširovanie a európsku susedskú politiku Štefan Füle vytvoril
19 požiadaviek zo strany EÚ, ktoré mala Ukrajina splniť
v prípade, ak bude chcieť podpísať asociačnú dohodu (AA)
vrátane Dohody o voľnom obchode (DCFTA). S prihliadnutím
a pochopením pre problémy, s ktorými sa Ukrajina potýkala
pri implementovaní požiadaviek a tlaku zo strany colnej únie
Bieloruska, Kazachstanu a Ruska, sa do februára 2013 „Füleho zoznam“ zredukoval už len na 11. Podľa Füleho sa všetky
požiadavky zo strany EÚ mali sústrediť na „komplexné reformy“, ktoré mali byť presadzované s „väčším dôrazom“. Zahŕňali napríklad reformu polície, spravovania verejných financií,
boj proti korupcii, ústavnú reformu, reformu súdnictva atď.
S blížiacim sa summitom vo Vilniuse sa však Rusko začalo
správať agresívnejšie a začalo obchodnú vojnu s ukrajinskými
20
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východe“ pre Ukrajinu dokonca výhodná, pretože by to mohlo
znamenať čerpanie výhod z oboch strán. Ale pre zjednotenú
Európu a Rusko je Ukrajina až príliš dôležitou krajinou na to,
aby mohla zostať v neutrálnom strede, a skôr či neskôr sa bude
musieť pre jednu stranu rozhodnúť.
Vráťme sa však späť k summitu vo Vilniuse. V spoločnej
deklarácii sa hovorí, že „EÚ a Ukrajina potvrdzujú svoje
odhodlanie podpísať asociačná dohodu“, čo v realite neznamená nič nové, ani žiadny úspech pre Ukrajinu. Janukovyč
nepriznal, že stretnutie skončilo fiaskom, ale ani neposkytol vo
Vilniuse žiaden rozhovor. Stretnutie Štefana Füleho a prvého
vicepremiéra Serhija Arbuzova dva týždne po summite rozplynulo aj posledné pozitívne vyhlásenia o spolupráci. Kým
Arbuzov potvrdil ochotu Ukrajiny podpísať asociačnú dohodu
a uviedol, že by mala byť vytvorená aj akási cestovná mapa,
aby sa „Ukrajina Európe nestratila“, Füle na druhý deň na
sociálnej sieti napísal, že „rokovania s Ukrajinou sú pozastavené“, pretože Janukovyč a jeho vláda hovoria jedno, konajú
inak a nedávajú žiadny jasný signál o tom, že sú „odhodlaní
asociačnú dohodu podpísať“. Ale vilniusky summit priniesol
aj jedno zásadné pozitívum – dokázal zjednotiť občanov Ukrajiny v boji za svoju európsku budúcnosť.

by nijakým spôsobom nemal brzdiť Ukrajinu v jej európskej
integrácii. Nemal by vytvárať problémy, ale naopak, riešiť
ich“. V realite však problémy existovali. Rusko v júni 2013
zakázalo dovoz cukrárenských výrobkov najväčšej ukrajinskej
firmy Roshen na základe tvrdenia, že obsahovali karcinogény.
Neskôr v lete sa objavili aj nové, prísnejšie colné kontroly, ktoré kompletne ochromili obchod s Ukrajinou. Aj taký obchodný
magnát a dlhodobý partner Ruska ako Zaporožstaľ (výrobca
ocele) doplatil na zdĺhavé procedúry, meškania a selektívne
kontroly, ktoré poškodzovali výrobky.
Podľa všeobecných odhadov je Rusko destináciou až 24 %
ukrajinského exportu. V realite to podľa Viktora Janukovyča
prinesie ročnú stratu, respektíve penále zo strany Ruska 15
miliárd dolárov. Ak vezmeme do úvahy tento fakt spolu s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v roku 2015, odmietnutím Medzinárodného menového fondu poskytnúť Ukrajine
pôžičku a narastajúci zahraničný dlh krajiny, Ukrajina skutočne smeruje k ekonomickej katastrofe. Aj to je jeden z dôvodov,
prečo Janukovyč prišiel s požiadavkou, že Európska únia by
mala Ukrajine do roku 2017 poskytnúť 160 miliárd eur. Únia
bola ochotná Ukrajine poskytnúť 610 miliónov, ale ukrajinský
prezident v televíznom rozhovore opäť hovoril minimálne
o čiastke 20 miliárd, ktoré sú podľa neho absolútne nevyhnutné na to, aby krajina bola schopná čeliť finančným problémom
a stratám spôsobeným ruským tlakom.
Rusko sa v tejto situácii tvári, že Ukrajine ponúka férovú
dohodu a cukor v prípade, ak sa prikloní k ECU – znížené ceny
za plyn. A prečo len tvári? Slovensko rokuje s Ukrajinou o vytvorení reverzného toku plynu a slovenský transmisný operátor
eustream a ukrajinský Ukrtransgaz sa už dohodli na predbežnom finančnom rámci, pričom eustream vloží do projektu 15
miliónov eur. Jediné, na čo sa čaká, je posledné slovo ruského
Gazpromu, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou s návrhom
súhlasiť nebude. Uvedené ekonomické ťažkosti a tlak zo strany Ruska sú jedným z možných vysvetlení náhlej zmeny kurzu
zo strany Ukrajiny.
Ekonomické aspekty sú však len jednou stranou mince.
Ďalší dôvod je oveľa hlbší a ovplyvnený ideológiou a individuálnymi záujmami. Ako už bolo spomenuté, o dva roky sa na
Ukrajine budú konať prezidentské voľby. Ak by sa asociačná
dohoda podpísala, voľby by museli byť transparentné a dodržiavať európske štandardy, čím by sa zmenšil priestor na rôzne
manévre a špekulácie. Aj oslobodenie, resp. vyslanie Julije
Tymošenko by mohlo mať nečakané následky pre súčasnú
vládnucu väčšinu. Aj tieto politické aspekty ovplyvnili zrejme
odklon od Západu.
Medzičasom sa v novembri a začiatkom decembra odohralo aj niekoľko stretnutí vysokopostavených predstaviteľov
Ukrajiny a Ruska. Ruský prezident Vladimir Putin otvorene
kritizoval Európsku úniu za jej postoj voči Ukrajine a označil
ho za očividné „vydieranie a nátlak“. Ale Janukovyčov odklon
od Západu nemusí automaticky znamenať príklon k východu.
Ukrajina mala možnosť pridať sa k Eurázijskej colnej únii už
od roku 2010, ale odolala všetkým tvrdým aj jemnejším ponukám. Jeden z evidentných dôvodov presne vystihol líder ukrajinskej opozície Vitalij Kličko: „Janukovyč nechce byť gubernátorom Ukrajiny, ktorá by bola súčasťou ruského impéria.“
Podľa niektorých expertov je pozícia „ani na západe, ani na

Dobiehanie európskej budúcnosti: Ukrajinci na Euromajdane
Hneď potom, ako Mykola Azarov ohlásil, že Ukrajina pozastaví podpísanie asociačnej dohody, protestné hnutie Euromajdan začalo zvolávať tisícky Ukrajincov na námestia po
celej krajine, pričom najviac ich prišlo do Kyjeva. Vládnuce
elity očividne ani náhodou nepočítali s takými masami ľudí
a 30. novembra sa v skorých ranných hodinách špeciálne policajné jednotky Berkut snažili použitím hrubej sily vytlačiť demonštrantov z Námestia nezávislosti v Kyjeve. Desiatky ľudí
vrátane žien a detí bolo zranených a zadržaných. Žurnalistom,
ktorí udalosti monitorovali na mieste, ničili všetky zariadenia,
a taktiež na nich zaútočili. Už len samotné vysvetlenie oficiálnych predstaviteľov celkom jasne naznačuje, aký postoj a názor zaujala k svojim obyvateľom vládnuca elita: demonštrácie
podľa oficiálneho stanoviska bránili technickým službám, aby
na námestí postavili novoročný stromček.
V ten istý deň vydala vysoká predstaviteľka EÚ Catherine
Ashton a komisár Štefan Füle spoločné vyhlásenie k udalostiam na Ukrajine a zdôraznili, že „neopodstatnené použite sily
je proti princípom, ku ktorým sa všetci účastníci na vilniuskom
summite, vrátane prezidenta Ukrajiny, len deň predtým hlásili
a potvrdili ich rešpektovanie“. Iróniou je aj fakt, že Ukrajina
v súčasnosti predsedá Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Udalosti posledných dní nakoniec vyprovokovali 3. decembra aj hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde v Najvyššej
rade. Hlasovanie skončilo predpokladaným neúspechom, pretože vládnuca Strana regiónov má v parlamente veľkú väčšinu.
Viktor Janukovyč deň predtým v rozhovore priznal, že Berkut
„zašiel priďaleko a zodpovední ľudia budú potrestaní“. Otázne
je, kto to bude. Podľa Hennadija Moskaľa, poslanca Najvyššej
rady, ktorý 36 rokov pracoval na ministerstve pre vnútorné
záležitosti, jednotky Berkut na Euromajdane neboli iba z Kyjeva. Aj väčšina policajtov bola z Krymskej oblasti z východ21

TÉMA

demokratickom systéme. Podpora zo strany EÚ pre zapájanie
sa občianskych spoločností východnej Európy do veci verejných preto bude výrazne posilnená a podporená“. Euromajdan
by mohol byť veľmi dobrým testom pre potvrdenie alebo vyvrátenie tejto politiky zo strany EÚ.
Preto je pri uvažovaní o možných scenároch pre Ukrajinu
nevyhnutné brať do úvahy aj udalosti a vývoj Euromajdanu.
Demonštrácie sa začali ako prejav vôle Ukrajincov podpísať
asociačnú dohodu a priblížiť sa k Európe. Po zákroku Berkutu
a snahe rozpustiť Euromajdan sa demonštrácie stali demonštráciami aj proti samotnej vláde, prezidentovi a vládnucej
elite. Predčasné voľby prezidenta, ministerského kabinetu
a parlamentu sú hlavnými podmienkami protestujúcich pre
opustenie ulíc. Odvolanie celej súčasnej politickej elity má
svoje logické vysvetlenie. Ak by aj asociačná dohoda bola
v budúcnosti podpísaná (čo sa v súčasnej situácii javí ako
nepravdepodobné), nikto nemôže zaručiť, že by súčasná
vládna garnitúra nasledovala požiadavky zo strany EÚ a dohodu kompletne implementovala. Aj udalosti zo skorého rána
11. decembra slúžia ako dobrý príklad toho, prečo opozícia požaduje rezignáciu vládnucej väčšiny. Jednotky Berkut a vojaci
opäť zakročili voči pokojným demonštráciám silou, obuškami
a slzným plynom. Podľa predstaviteľov opozície je dialóg so
súčasným prezidentom Viktorom Janukovyčom nemožný.
K situácii na Ukrajine postupne zaujali svoju pozíciu
nakoniec aj viaceré inštitúcie zjednotenej Európy. Európsky
parlament odporučil Ukrajine uskutočniť predčasné voľby. Aj
európsky summit v Bruseli, ktorý sa koná 19. a 20. decembra,
zrejme zváži situáciu na Ukrajine, a je možné, že sa vyvodia aj
osobné sankcie voči niektorým ukrajinským predstaviteľom.
Výsledok vilniuskeho summitu v prípade Ukrajiny poukázal na dôležitú potrebu politík Východného partnerstva a Európskej susedskej politiky, a to, že EÚ sa musí intenzívnejšie
zamerať a podporovať demokratické ašpirácie svojich východných susedov. Prechod od politickej demagógie a zdvorilého
dialógu k reálnym aktivitám je nevyhnutný, ak sa EÚ skutočne
zaujíma o európsku integráciu Ukrajiny. Napriek tomu, že situáciu komplikujú rozpory vo vnútri krajiny, nedemokratické
aktivity zo strany vládnucej elity sú v rozpore s hodnotami,
ktoré EÚ obhajuje. Na druhej strane americký Senát už pripravuje akciu, v rámci ktorej vyvodí personálne sankcie proti
Viktorovi Janukovyčovi a ďalším predstaviteľom spojeným
s útokmi na Euromajdan, a všetkým obmedzia vydávanie víz
a zmrazia kontá.
Ak Euromajdan rozpustí vládne štruktúry, môže to signalizovať prehru Európskej únie a jej východnej politiky v prospech Ruska. Je viac než jasné, že Rusko potrebuje Ukrajinu
z viacerých dôvodov, vrátane obnovenia svojej pozície a vplyvu v postsovietskom priestore. A Európskej únii nezostáva nič
iné, ako odsúdiť súčasné dianie na svojej východnej hranici,
ak chce nasledovať svoje demokratické hodnoty. Ukrajina je
testom, ktorý ukáže, ako vážne to myslí. Vyhlásenie Štefana
Füleho z 15. decembra o zmrazení práce EÚ s ukrajinskou vládou na asociačnej dohode je alarmujúci signál – je EÚ ochotná
a pripravená podporiť demokratické ašpirácie Ukrajiny?

ných regiónov Ukrajiny. Podľa Moskaľa teda mohlo príkazy
vydávať jedine ministerstvo pre vnútorné záležitosti. Lenže
v krajine, kde je kabinet ministrov riadený premiérom, ktorého
nominuje prezident podporený väčšinou parlamentu, to zrejme
také jednoduché nebude, pretože prípady „samopotrestania“
sú v politike ojedinelé. Vina teda padla na protestujúcich.
Niektorí boli odsúdení na dva mesiace za narúšanie verejného
poriadku a útok na „zraniteľné“ jednotky Berkutu. O pár dní
neskôr, 9. decembra, bola podľa predstaviteľov strany Naša
vlasť napadnutá centrála strany a policajné jednotky z nej odniesli, čo považovali za vhodné.
Odpoveďou zo strany Európskej únie sú zatiaľ verbálne výzvy voči vládnucim elitám, ako aj protestujúcim, aby
ukončili vzájomné útoky a násilnosti. Ukrajinská opozícia,
naopak, žiada od EÚ, aby prijala osobné sankcie a zablokovala
oficiálne kontakty s predstaviteľmi súčasnej vlády. Ak ústne
výzvy nie sú podporené žiadnymi reálnymi krokmi, podľa protestujúcich majú rovnakú váhu ako vyjadrenia celebrít alebo
známych verejných činiteľov z celého sveta, ktorí vyjadrujú
svoje sympatie voči Ukrajincom v uliciach.
V tomto smere sa zdá byť Rusko oveľa aktívnejšie. Médiá
v krajine veľmi ostro odsúdili aktivity protestujúcich Ukrajincov a opozície a nazvali ich „násilníckou menšinou“. V tom
istom čase sa uskutočnilo aj niekoľko stretnutí za zatvorenými
dverami medzi vysokými politickými predstaviteľmi z oboch
krajín. Ale opoziční lídri na Ukrajine Arsenij Jaceňuk a Oleh
Ťahnybok si myslia, že zásahy na Euromajdane boli „ruským
scenárom“. Ukrajinská vláda a predstavitelia Moskvy, samozrejme, takéto obvinenia okamžite dementovali. Pre istotu však
v Moskve na istú dobu zatkli známeho opozičného lídra Borisa
Nemcova a desiatich ďalších ruských „promajdan“ aktivistov,
pretože vyjadrili svoju podporu ukrajinskej opozícii pred
ukrajinskou ambasádou v Moskve. Neskôr Nemcov v jednom
online rozhovore pre ukrajinskú televíziu potvrdil svoje presvedčenie, že „tieň z Ruska“ bol prítomný pri hlavnom zásahu
na Euromajdane, a podporil aj argument Hennadija Moskaľa,
ktorý upozorňoval na autobusy Berkutu s krymskými poznávacími značkami.
I keď sa zdá, že medzi obyvateľmi južných regiónov má
ruský zahraničnopolitický sektor najväčšiu podporu a iba
Kyjev a západná Ukrajina sú naklonené Európe, nie je to celkom tak. Podľa ukrajinskej sociologickej organizácie Rating
v posledných troch rokoch vzrástlo percento podporovateľov
podpisu asociačnej dohody s EÚ z 39 na 47 %, a to aj vo východných regiónoch, ktoré boli vždy považované za proruské.
Medzi EÚ a Ruskom: stačí Euromajdan?
Ak by sme sa vrátili k Východnému partnerstvu ako politike
a výsledkom vilniuskeho summitu, mohli by sme tvrdiť, že
prístup zhora nadol v prípade Ukrajiny nefungoval. Nielenže nebola podpísaná asociačná dohoda, ale ukrajinská vláda
spravila aj výrazný krok späť – celý eurointegračný proces
bol pozastavený. Je však nesmierne dôležité, čo rozhodnutie
vlády spôsobilo – vytvorilo širokú opozíciu obyvateľstva, ktorá nesúhlasí s vládnucou elitou, a rozpútalo demonštrácie po
celej krajine. V oficiálnej cestovnej mape Európskej komisie
k Východnému partnerstvu z roku 2013 sa píše, že „občianska
spoločnosť je základným elementom v správne fungujúcom

(Autorka je doktorandka na Katedre politológie
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.)
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Kamil Calus:

REALITA PO VILNIUSE: VÝZVY MOLDAVSKEJ
EUROINTEGRÁCIE V ROKU 2014

Parafovanie asociačnej dohody medzi Moldavskom a Európskou úniou počas summitu Východného partnerstva
vo Vilniuse bolo pozoruhodným úspechom pre Kišiňov.
Podpis dohody mnohí považujú za veľký krok smerom
k integrácii do EÚ, ktorý Rusko nedokázalo zastaviť.
Bohužiaľ, takýto optimizmus je zrejme predčasný. Až do
podpísania asociačnej dohody, ktoré je naplánované na
august 2014, bude „európske rozhodnutie“ Moldavska
ohrozené viacerými rizikami s pôvodom nielen mimo
krajiny (Rusko), ale takisto zvnútra. Preto je dôležité poznať tieto hrozby a predvídať ich možný vývoj. Len tak
sa môže Moldavsko pripraviť na riešenie potenciálnych
problémov.

napätie a nedôveru medzi LDPM a DPM, a to sa nezmenilo
ani po znovuvytvorení vlády. Pre vonkajšieho pozorovateľa
sa situácia v koalícii po jej rekonštrukcii v máji 2013 mohla
zdať pokojná, avšak táto stabilita je skôr len výsledkom dohody medzi koaličnými lídrami. Tí sa totiž v dohode zaviazali, že o vnútornej atmosfére a úrovni vzťahov v koalícii sa na
verejnosti nebude hovoriť.
V skutočnosti nie je atmosféra medzi koaličnými partnermi ani zďaleka priateľská, ale napätá, a je ťažké predvídať, čo
v tejto situácii môže opäť spustiť politickú krízu. Ale jedna
vec je istá. Zdroj potenciálnej ďalšej krízy sa neodstránil. A aj
jej výsledok je viac-menej jasný: predčasné voľby, následné
víťazstvo komunistov a zastavenie integračného procesu.
Existuje niekoľko možností, ako minimalizovať tieto
riziká. V prvom rade je potrebné vyvíjať na Kišiňov nátlak,
aby sa depolitizovali niektoré dôležité inštitúcie ako Úrad generálneho prokurátora, Národná agentúra na boj s korupciou
a aj fiškálne inštitúcie. Takéto opatrenia (aj keď pre dnešnú
koalíciu nie jednoduché) môžu prispieť k zmierneniu napätia
vo vnútri aliancie, pretože tým by strany prišli o prostriedky,
ktorými na seba vzájomne vyvíjajú nátlak. Navyše by sa aj
zlepšil obraz vlády u moldavských voličov.
Druhý prostriedok na zníženie napätia medzi koaličnými partnermi má v rukách EÚ. Predstavitelia Únie by mali
moldavským lídrom neustále pripomínať, že nielen pád
vlády a predčasné voľby môžu zabrániť podpisu asociačnej
dohody, ale aj politický súboj založený na nedemokratických
praktikách, ktoré v Európskej únii nemajú priestor. Ako tým
môže EÚ pomôcť? V Moldavsku v súčasnosti existuje riziko,
a zvlášť po udalostiach na Ukrajine, že politici koaličných
strán prídu k záveru, že si môžu účty medzi sebou vybavovať
bez toho, aby ohrozili integračný proces, pretože ich krajina
je „poslednou nádejou Východného partnerstva“. Ak ostane
Únia v tomto ohľade neoblomná, moldavské politické elity
budú pravdepodobne menej odhodlané pustiť sa do situácie,
ktorá by vyústila do ďalšej politickej krízy.
Ďalšou kategóriou hrozieb sú tie so zmiešaným pôvodom.
Tou primárnou sú regióny Moldavska obývané hlavne rusky
hovoriacimi obyvateľmi, predovšetkým Gagauzsko, ale problematické môžu byť aj severné regióny vrátane mesta Balti.
Samozrejme, že problémom nie je samotná existencia regiónov, ale nestabilita a etnické nepokoje spôsobené politickým
zápasom nielen medzi koalíciou a opozíciou, ale aj medzi
samotnými koaličnými stranami. Tento vnútorný faktor zároveň posilňuje aj jeden vonkajší – ruský, pretože nestabilita
v Moldavsku je v záujme Moskvy.
Na objasnenie tohto problému je potrebné vrátiť sa späť
k prípadu gagauzskej autonómie, kde sa lokálna parlamentná
väčšina (hlavne nové tváre Demokratickej strany) snaží zorganizovať referendum na február 2014 o geopolitickom kurze
regiónu (kde by colná únia bola predpokladaným víťazom).
Tá istá väčšina spôsobila v decembri 2013 v Gagauzsku aj
politickú krízu, keď sa snažila zbaviť hlavy autonómnej oblasti Michaila Formuzala. Je veľmi pravdepodobné, že táto
snaha je súčasťou politického boja medzi LDPM a DPM
a spomínané prípady nielenže komplikujú politickú situáciu v regióne, ale takisto negatívne ovplyvňujú vzájomné
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Pramene rizík
V prvom rade je potrebné zatriediť jednotlivé výzvy moldavskej integrácie do EÚ v roku 2014, aby sme získali jasnejší
prehľad o súčasnom a budúcom vývoji v krajine. Podľa
svojho pôvodu sa dajú rozdeliť do troch základných skupín:
vnútorné, vonkajšie a tie, ktoré majú zmiešaný charakter.
Začnime vnútornými faktormi, pretože sú samy osebe
také výrazné, že môžu dať budúci rok stop moldavskej integrácii. Najzávažnejším faktorom vo vnútri krajiny je permanentný súboj a rivalita medzi stranami vládnucej koalície.
Interné boje koalície už v minulosti vyústili do politickej
krízy v prvej polovici roku 2013 a priviedli krajinu na okraj
predčasných volieb. A aj napriek vyriešeniu krízy a sformovaniu staronovej vlády sa nová koaličná zmluva od tej starej
veľmi neodlišuje. Jej základným princípom je zachovanie už
predtým krehkej mocenskej rovnováhy medzi Liberálnou
demokratickou stranou Moldavska (LDPM) a Demokratickou stranou (DPM). Dohoda definuje aj základné rozdelenie
sfér vplyvu v rôznych štátnych inštitúciách. Problémom však
je, že prerozdelenie už pred krízou v roku 2013 vytváralo
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dať veľmi dobrú zámienku tým európskym krajinám, ktoré
sa zdráhajú zaviesť bezvízový styk pre Moldavsko. Momentálne je stanovisko týchto krajín politicky motivované,
avšak kríza by im poskytla jasný argument, že Moldavsko
so slabou vnútornou a pohraničnou bezpečnosťou nemôže
byť predmetom bezvízového styku, a to nie z politických,
ale bezpečnostných dôvodov. Zmena postoja európskych
krajín by mohla v roku 2014 reálne zabrániť zavedeniu bezvízového styku s Moldavskom, a následne spôsobiť aj prehru
súčasnej proeurópskej koalície v nadchádzajúcich voľbách.
A tu sa priamo dostávame aj k druhej podmienke: Podnestersko môže ohroziť európsku integráciu Moldavska v prípade,
ak by vnútropolitická kríza bola použitá ako zámienka pre
niektoré európske štáty na zastavenie alebo zdržanie procesu
liberalizácie vízovej povinnosti. Na odvrátenie tejto hrozby je
nevyhnutné, aby Európska únia zostala v prípade možnej krízy medzi Kišiňovom a Tiraspolom jednotná a prízvukovala,
že táto situácia sa nestane prekážkou vízovej liberalizácie.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že po ukrajinskom odmietnutí podpísať dohodu môže Tiraspol podniknúť voči
Kišiňovu radikálnejšie kroky. Ak bola Ukrajina ochotná
podpísať asociačnú dohodu, podnesterské autority si boli
vedomé faktu, že akékoľvek vážnejšie nepriateľské opatrenia
voči Moldavsku mohli skončiť hraničnou a obchodnou blokádou nielen na západných, ale aj východných hraniciach.
V takom prípade by sa Podnestersko odsúdilo do izolácie.
Prísun zásob, vojenských jednotiek a zbraní z Ruska, ale
aj obyčajný obchod by bol znemožnený, poprípade veľmi
limitovaný a pod plnou kontrolou Kyjeva. Ak si je Tiraspol
vedomý následkov tohto scenára, je možné, že ho do určitej
miery odradí od agresívnych krokov voči Moldavsku. V súčasnosti je však situácia o niečo neistejšia a nie je jasné, čo
by Ukrajina po výsledkoch Vilniusu urobila v prípade vypuknutia novej podnesterskej krízy. Do úvahy opäť prichádza
možnosť, že by ustúpila ruskému tlaku a nezúčastnila sa
hraničnej blokády.

vzťahy medzi Kišiňovom a Komratom. Ešte závažnejšie je,
že problémy sa môžu výrazne zhoršiť. V súčasnosti môže
byť situácia v Gagauzsku síce len veľmi ťažko prekážkou
integrácie Moldavska do EÚ, ale v prípade ďalších podobných opatrení zo strany regionálneho parlamentu sa to môže
rýchlo zmeniť.
Tretím typom rizikových faktorov sú vonkajšie a hlavným
je záujem Ruska. Netreba zdôrazňovať, že v roku 2014 bude
Moldavsko pod oveľa silnejším tlakom ako tento rok. Prvým
dôvodom sú udalosti na Ukrajine a v Arménsku, po ktorých
sa zdá, že Moldavsko ostalo v politike Východného partnerstva osamotené. Počas roku 2013 bolo evidentné, že Rusko
sa sústredí hlavne na Ukrajinu. Teraz sa môže plne sústrediť
na Moldavsko. Ale ani to nie je hlavný dôvod, prečo môžeme
očakávať zvýšenú pozornosť Ruska na Moldavsko. Moskva
sa doteraz priveľmi nesnažila zabrániť parafovaniu asociačnej dohody, pretože si bola vedomá, že medzi parafovaním
a podpísaním dohody bude ešte dostatok času. Pravdepodobne predpokladali, že v roku 2014, ktorý je aj rokom volieb,
budú lepšie podmienky na prijatie opatrení než v roku 2013.
Takéto uvažovanie je zároveň pochopiteľné, pretože v Moldavsku je zrejme jednoduchšie zmeniť vládu než jej postoj
k európskej integrácii. Zdá sa, že doteraz sa Rusko skôr sústredilo na rozmiestňovanie figúrok na šachovnici, než aby
ich používalo na vyvíjanie nátlaku na Moldavsko. Teraz sú
figúrky na svojich pozíciách a pripravené na hru. Pre Európsku úniu bude dôležité vedieť ich pomenovať a premyslieť si,
ako predísť ich útokom.
Podnestersko
Napriek prevládajúcemu názoru, že Podnestersko je najväčšou hrozbou európskej integrácie Moldavska, sa zdá, že
schopnosť Ruska použiť „podnesterskú kartu” na zastavenie
integračného procesu v roku 2014 bude veľmi obmedzená.
Podnestersko sa môže stať reálnou hrozbou len za dvoch
konkrétnych podmienok. Prvou možnosťou je, že Moldavsko
by agresívne zareagovalo na jednu z nespočetných provokácií zo strany Podnesterska a otvorený konflikt by vtiahol do
krízy obe strany. Je ťažké predvídať dôsledky tohto scenára,
ale je zrejmé, že by sa tým výrazne spomalil, alebo dokonca
až zastavil integračný proces, prípadne znemožnil podpísanie
asociačnej dohody pred nadchádzajúcimi parlamentnými
voľbami.
Ale je veľmi nepravdepodobné, že by k tomuto scenáru
došlo. Moldavsko, ako neraz dokázala terajšia vláda, ostáva
pokojné aj napriek agresívnym krokom zo strany separatistickej administratívy alebo mierových jednotiek na administratívnej línii medzi Moldavskom a Podnesterskom. Jedným
z príkladov je tragický incident zo začiatku roku 2013, keď
bol na „hranici“ mierovými jednotkami zastrelený moldavský
občan. Aj v apríli 2013 došlo k ďalšej provokácii na takzvanom kontrolnom colnom bode vo Varnite. V oboch prípadoch
zareagovala moldavská strana adekvátne a zodpovedne, aj
keď niekto môže namietať, že umiernené reakcie len podporujú Podnestersko v jeho provokáciách. Pre Kišiňov je to
však jediná osvedčená možnosť.
Na druhej strane, Rusko a Tiraspol sú si veľmi dobre vedomí, že vážna kríza na oboch brehoch rieky Dnester môže

Obchodné vzťahy, migrujúci pracovníci a neistý plyn
Druhý prostriedok, ktorý môže Rusko použiť v roku 2014, je
obchod. Ruský zákaz dovozu moldavských vín a iných alkoholov, ktorý ohlásilo v septembri, bol skôr demonštráciou sily
než skutočným pokusom poškodiť moldavskej ekonomike.
Export vína do Ruska síce tvorí značnú časť celkového vývozu tejto komodity, ale zároveň tvorí iba 2 až 3 % celkového
exportu z Moldavska. Moskve muselo byť jasné, že jej zákaz
výrazne nezasiahne moldavskú ekonomiku. Problémom je,
že Rusko tento prostriedok dokáže použiť.
Zákaz importu vína mal na Moldavsko minimálny vplyv,
oveľa závažnejšiu hrozbu by predstavovalo obmedzenie na
dovoz ovocia a zeleniny. V takom prípade by okrem iného
bolo oveľa zložitejšie, prípadne nemožné hľadať vhodné
riešenie. Reakcia Európskej únie a niektorých členských
štátov na septembrový zákaz importu vína je dobrým (i keď
čiastočným) príkladom, ako riešiť tento problém. V prípade,
že Rusko rozšíri zákaz na iné výrobky, Únia by mala čo najrýchlejšie podporiť Moldavsko, odsúdiť ruské kroky, použiť
výsledky testov svojich vlastných orgánov na kontrolu kvality, aby ukázala, že moldavské produkty majú nespochybni24
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teľnú kvalitu (čo by zároveň ukázalo, že ruské rozhodnutie
je spolitizované), a minimalizovať vplyv zákazu aj zvýšením
kvót v kategóriách výrobkov postihnutých sankciami. Takáto
reakcia by nielen pomohla moldavskej ekonomike, ale vytvorila v krajine aj pozitívny obraz EÚ ako organizácie ochotnej
pomôcť a skutočne podporovať jej proeurópsky postoj.
Tretím prostriedkom nátlaku z Moskvy, a zároveň tým
najťažšie odstrániteľným, sú migrujúci pracovníci v Rusku.
Podľa dôveryhodných odhadov v Rusku momentálne pracuje
500-tisíc moldavských občanov. Okolo 30 % z nich už porušilo federálne zákony týkajúce sa migrácie a hrozí im deportácia alebo zákaz vstupu do Ruska v prípade ďalšieho pokusu
o prekročenie hraníc. Táto situácia nie je nová. Je možné
predpokladať, že spomínané číslo je takmer totožné s počtom
Moldavčanov, ktorí porušili migračné zákony v minulých rokoch. Doteraz však nad tým Kremeľ prižmuroval oko. Teraz
však môžu byť imigranti použití ako inštrument nátlaku voči
Moldavsku a Rusko mu môže hroziť striktným dodržiavaním
svojich migračných predpisov. Nanešťastie, tento problém
nemôže byť neutralizovaný podobnými opatreniami ako
v prípade zákazu dovozu.
Moldavčanom, ktorí by boli prinútení opustiť Rusko,
nie je Únia schopná ponúknuť pracovné miesta, poprípade
im rovno garantovať voľný prístup k pracovnému trhu EÚ.
Únia by mala zareagovať čo najrýchlejším uvoľnením vízovej povinnosti. V tom prípade by musela ignorovať fakt, že
Moldavčania by porušovali regulácie európskeho spoločenstva, pretože bezvízový režim nezahŕňa pracovné povolenie.
Treba zdôrazniť, že nájdenie riešenia prípadného problému
masového návratu migrujúcich pracovníkov je pre súčasnú
koalíciu nesmierne dôležité. Ak zlyhá, môže to byť posledný
klinec do rakvy, ktorý rozhodne o jej porážke v nadchádzajúcich voľbách.
Štvrtým prostriedkom ruského nátlaku je energetika.
Moldavská 100 %-ná závislosť na ruskom plyne je často spomínaná ako nástroj Kremľa, ktorý je schopný zastaviť moldavskú integráciu do EÚ. A i keď je toto tvrdenie v podstate
pravdivé, je veľmi nepravdepodobné, že by ho Rusko v roku
2014 použilo.
V čase, keď bol tento článok písaný, už podľa dostupných zdrojov ruský Gazprom a Moldovagaz dosiahli dohodu
o rozšírení terajšieho kontraktu do konca roka 2014. Nepredpokladá sa, že Rusko podnikne v roku 2014 kroky, ktorými
by odstúpilo od uzavretej dohody. Takýto krok by podkopal
pozíciu Gazpromu a Ruska u jeho európskych zákazníkov.
Rusko zrejme nebude ochotné podstúpiť toto riziko, pretože
vlastní aj iné prostriedky, ktorými dokáže zaručene vyvíjať
na Moldavsko nátlak, hoci v menšej miere ako v prípade využitia „energetickej karty“. Na druhej strane je isté, že počas
roku 2014 a najmä pred voľbami sa budú Rusi veľmi snažiť
Moldavčanom pripomenúť, že výsledky volieb rozhodnú aj
o cene plynu v nasledujúcich rokoch.
V roku 2014 môžeme očakávať aj viaceré výroky v tomto
duchu od Dmitrija Rozogina, podpredsedu vlády, ktorý v septembri 2013 vyhlásil, že „energetické zásoby pred zimou sú
dôležité. Dúfam, že nezamrznete“. Takýmito výrokmi sa
Rusko bude snažiť ovplyvniť verejnú mienku v Moldavsku
a uistiť sa, že proeurópska koalícia nebude znovu zvolená.
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Rusko môže Moldavsku taktiež pripomenúť takzvaný
„podnesterský plynový dlh”, ktorý je podľa odhadov na
úrovni približne 4,5 miliardy amerických dolárov. Ten sa
postupne kumuloval vedomým rozhodnutím odštiepenej republiky (so súhlasom Ruska) neplatiť za plyn, ktorý bol do
Podnesterska dlhodobo dovážaný na základe zmluvy medzi
Moskvou a Moldavskom. Moldavsko oficiálne nie je zodpovedné za dlh, ale protokol podpísaný Gazpromom a Kišiňovom z decembra 2006 obsahuje vládne záruky za akýkoľvek
dlh spôsobený Moldovagazom. To znamená, že Rusko by
mohlo potenciálne kedykoľvek žiadať vyplatenie dlhu.
Hoci by závislosť Moldavska na ruskom plyne nemala
zohrať dôležitú úlohu pred podpísaním asociačnej dohody, aj
naďalej ostáva pre krajinu výzvou, ktorej bude musieť čeliť
ďalších 5 až 7 rokov. Napriek vysokým očakávaniam a politickým vyhláseniam plynovodné spojenie medzi rumunským
mestom Jasy a moldavským Ungheni, ktorého dostavba bola
plánovaná na december 2013 alebo apríl 2014, nepomôže
Moldavsku zabezpečiť energetickú nezávislosť. Ročne by
mohlo Moldavsko z Rumunska importovať len zhruba 10 %
z toho, čo za jeden rok spotrebuje. Na to, aby sa zvýšila efektivita tohto prepojenia, bude okrem výstavby potrubia nevyhnutné postaviť aj nové kompresné stanice. Na ich výstavbu
chýbajú plány, ako aj peniaze.
Rok 2014 a budúcnosť
Moldavsko sa parafovaním asociačnej dohody vo Vilniuse
nedostalo do bodu, v ktorom by bola jeho európska integrácia
neodvrátiteľná, i keď najmä politici veľmi radi používajú toto
prirovnanie. Ani samotné podpísanie dohody nemusí znamenať prekročenie toho pomyselného bodu. Nateraz by sa mala
Európska únia aj moldavská vláda sústrediť na znižovanie
rizík v kritickom roku 2014. Väčšina z nich sa nedá úplne
neutralizovať, ale s použitím určitých metód načrtnutých aj
v tomto článku môžu byť aspoň minimalizované. Ak sa Kišiňovu podarí preklenúť nebezpečné obdobie a ukončiť rok
2014 s podpisom na asociačnej dohode, Moldavsko vstúpi do
novej právnej reality, ktorá by odbočenie z cesty európskej
integrácie skomplikovala pre akúkoľvek nasledujúcu vládu,
vrátane komunistov.
(Autor je výskumný pracovník
v Centre pre východné štúdiá.)
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Zsuzsanna Végh:

AKO ODPOVEDAŤ NA VÝSLEDKY VILNIUSU?

Vilniuskemu summitu Východného partnerstva predchádzali nielen vysoké očakávania, ale aj politické turbulencie
vo viacerých krajinách. Jeho závery a následné udalosti
poukázali na neodvrátiteľný fakt, a to, že Európska únia
čelí vážnym výzvam vo vzťahu so svojimi šiestimi východnými partnermi. Europeizácia a reformný proces, ktorý
Únia predpokladala spustením politiky Východného partnerstva v roku 2009, nejde celkom podľa predstáv.

nevyhnutné brať do úvahy aj nedostatky samotnej politiky EÚ.
Ďalším faktorom je narastajúci tlak zo strany Ruska. Ak Únia
tieto výzvy a nedostatky nevezme do úvahy a nebude hľadať
spôsoby, ako ich riešiť, úspech celej politiky bude prinajmenšom otázny.
Chýbajúce finalité politique
Deklarácia summitu naznačuje, že Európska únia opäť nevedela prekonať svoje vnútorné rozdiely a nedostatok vízie,
čo sa týka finalité politique východnej politiky. Hlavný cieľ
Východného partnerstva a potenciál európskej perspektívy
pre partnerské krajiny ostáva nejasný. Tento staronový stav je
odrazom rôznorodých záujmov členských štátov, ktoré sú buď
za ponúknutie možnosti členstva v EÚ v dlhodobom horizonte, alebo proti. V prvej skupine figurujú napríklad vyšehradské
krajiny, pobaltské štáty a Švédsko, v druhej prevažne južné
členské štáty a Francúzsko.
Bez ponúknutia jasnej perspektívy nie je Východné partnerstvo schopné získať na svoju stranu nerozhodné vlády,
respektíve vlády, ktoré si nie sú isté, či chcú investovať do nákladných reforiem, aby boli pravidlá v ich krajinách v súlade
s požiadavkami EÚ.
Summit zároveň opäť ukázal, že Únia je schopná dosiahnuť hmatateľné výsledky len v tých krajinách, kde boli vlády
už predtým silno presvedčené a oddané európskej orientácii
(Moldavsko) a alternatívne smerovania zahraničnej politiky
nemysliteľné (Gruzínsko). Moldavsko a Gruzínsko sa intenzívne zapájali do reformných procesov aj napriek chýbajúcej
perspektíve a vyjadrili svoj záujem stať sa členmi EÚ v budúcnosti. V štátoch, kde situácia nebola až taká jasná, súčasný
rámec a intenzita aktivít a ponúk zo strany EÚ nestačili na to,
aby sa pretavili do podstatného rozvoja a napredovania ich
vzájomných vzťahov.
Ak je cieľom Európskej únie aj naďalej angažovať krajiny, ktoré už jasne vyjadrili svoje proeurópske smerovanie,
musí byť schopná pomôcť im vyrovnať sa s nákladmi a potenciálnymi negatívnymi následkami implementovania AA
a DCFTA. Okrem politických strát, ktorým by súčasné vlády
čelili v dôsledku demokratizácie politického systému, by totiž
implementovanie DCFTA prinieslo so sebou aj finančné straty.
Zosúladenie s vysokými štandardmi EÚ kladie na ekonomiky
partnerských krajín veľkú záťaž a viedlo by priamo aj k vyšším
výrobným nákladom. Zvýšená konkurencia môže mať, naopak,
negatívne následky na výrobcov, a tým pádom viesť k zníženiu
štátnych ziskov v krátkodobom horizonte. Preto Únia ponúkla
partnerským krajinám finančnú pomoc, prostredníctvom ktorej
im mala asistovať v ich reformných snahách. Je však otázne, či
je pôvodných 600 miliónov eur na obdobie rokov 2010 – 2013,
neskôr zvýšených na 2,5 miliárd eur, dostatočnou sumou na
vyváženie nákladov, ktoré je dnes ešte stále zložité presne
odhadnúť.
V súvislosti s reformnými nákladmi viaceré štúdie zdôrazňujú, že v prípade, ak krajiny podpíšu a implementujú dohody
s EÚ, v strednodobej a dlhodobej perspektíve im to prinesie
výhody. Otvorením nových trhov sa zvýši export, ceny klesnú
v dôsledku konkurencie a zvýši sa kvalita výrobkov a podnikania. Dohody prinesú aj vyššie investície, pretože sa zvýši

Výsledky štyroch rokov
Východné partnerstvo bolo spustené na základe spoločnej
iniciatívy Poľska a Švédska. Ich cieľom bolo politicky, ekonomicky a sociálne priblížiť východné susedstvo k Európskej
únii. EÚ im ponúkla zvýšiť úroveň spolupráce z „partnerstva“
na „politickú asociáciu“, aby mali susedské krajiny motiváciu presadzovať tieto ciele. Najdôležitejším elementom tejto
„vyššej verzie“ sú bilaterálne asociačné dohody (Asociation
agreement – AA), ktoré obsahujú aj súhlas s vytvorením prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (Deep and comprehensive free trade area – DCFTA). Obe dohody sú podmienené
prebratím podstatnej časti európskeho acquis communauitaire
a implementovaním politických a ekonomických reforiem.
Asociačná dohoda a DCFTA nemajú byť iba cieľom, ale
aj nástrojom, ktorým môže Únia v partnerských krajinách
podporiť modernizačný proces. Okrem dohôd sa na rokovací
stôl medzi EÚ a krajinami Východného partnerstva dostala aj
otázka liberalizácie vízovej povinnosti. Tá je podmienená splnením kritérií nastavených Európskou úniou, vrátane kontroly
a správy hraníc a realizáciou reforiem v oblasti vnútorných
záležitostí.
Výsledky posledných štyroch rokov a záver summitu sú
však v porovnaní s oficiálnymi cieľmi východnej politiky EÚ
nepresvedčivé. I keď Gruzínsko a Moldavsko parafovali svoje
asociačné dohody, dlho očakávaný podpis dohody Ukrajinou
sa nekonal. V poslednej minúte pred summitom ho nečakane
pozastavil ukrajinský prezident Viktor Janukovyč. Arménsko,
ktoré malo taktiež parafovať dohodu vo Vilniuse, pozastavilo
asociačný proces už v septembri 2013, keď sa po rokovaniach
s prezidentom Putinom rozhodlo pre Ruskom zriadenú colnú
úniu. Žiadne výrazné výsledky neboli dosiahnuté ani v asociačnom procese s Azerbajdžanom, i keď Baku by mohlo
podpísať Dohodu o liberalizácii vízovej povinnosti, ktorá by
zjednodušila procedúru získavania krátkodobých víz pre Azerbajdžancov do EÚ. V prípade Moldavska Európska komisia
navrhla bezvízový styk pre občanov s biometrickým pasom
len krátko pred summitom, ale tento krok ešte musí byť schválený Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ. Žiadny
progres nezaznamenal ani vzťah s Bieloruskom. Pre Minsk aj
naďalej platí červená v bilaterálnej dimenzii Východného partnerstva, teda na oficiálnej úrovni.
Príčin relatívne pomalého progresu (v porovnaní s vysokými očakávaniami zo strany EÚ) a neočakávaných zmien
v bilaterálnych vzťahoch je hneď niekoľko, a navzájom sa
ovplyvňujú. V niektorých prípadoch bolo reformné odhodlanie viacerých partnerských krajín o niečo slabšie, ako Brusel
očakával, pretože krajiny neboli až také presvedčené balíkom
ponúkaným zo strany EÚ. Pri analýze postvilniuskej situácie je
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predvídateľnosť a právna istota podnikateľského prostredia.
Ekonomiky partnerských krajín sa tak budú rozvíjať a modernizovať. V prípade Moldavska by to znamenalo v dlhodobom
horizonte nárast HDP o 6,4 % a v prípade Gruzínska 4,3 %.
Ukrajine by DCFTA priniesla podľa niektorých odhadov nárast
HDP až o 11,8 %. V Azerbajdžane sa doteraz o DCFTA ani nehovorilo, a v prípade Arménska už nehovorí. Azerbajdžan nie
je členom Svetovej obchodnej organizácie, a práve členstvo je
jednou zo základných podmienok DCFTA. Arménsko sa rozhodlo pre colnú úniu, ktorá znemožňuje podpísanie obchodnej
dohody s EÚ.

nateraz svojich oponentov nedokážu presvedčiť. S prihliadnutím na všetky okolnosti je pre EÚ v tejto situácii tou správnou
voľbou využiť naplno tie inštrumenty, ktoré má k dispozícii.
Brusel potrebuje podpísať s Gruzínskom a Moldavskom
asociačnú dohodu čo najrýchlejšie ako sa dá, ale to, čo môže
tiež spraviť, je začať s implementáciou určitých opatrení
DCFTA. Únia by v tomto prípade vymedzila tie aspekty dohody, ktoré so sebou prinášajú najmenej nákladov a najrýchlejšie výhody pre partnerské krajiny. Príkladom je otvorenie
európskeho trhu pre produkty, na ktoré Rusko uvalilo sankcie.
Podobné kroky by mohli prísť do úvahy aj v prípade Ukrajiny,
ktorá parafovala asociačnú dohodu v roku 2011. Teda v prípade, ak sa Kyjev nepridá k žiadnym dohodám v rámci ruskej
colnej únie.
Ponuka bezvízového cestovania pre Moldavsko je pozitívnym krokom a EÚ by ho mala komunikovať ako povzbudzujúci príklad aj ďalším partnerom. Liberalizačný proces, ktorý
vedie k priamym a okamžitým benefitom pre obyvateľstvo,
môže posilniť ich sympatie pre EÚ.
Aj v prípade iných krajín, a predovšetkým v prípade
Gruzínska a Ukrajiny, by mohla EÚ uvažovať nad ponukou
bezvízového cestovania pre určité skupiny obyvateľstva ešte
skôr, ako bude zavedená kompletná liberalizácia. Nepriamo
tak môže pomôcť a urýchliť reformný proces v spomínaných
krajinách. Ďalšou možnosťou je zrušiť krátkodobé víza v prípadoch, kde krajiny už preukázali progres v implementovaní
akčného plánu pre vízovú liberalizáciu.
Brusel taktiež musí iniciovať aktivity, ktorými vyváži ruský
tlak. Ten bude pravdepodobne prichádzať ako určitý trest za to,
že sa partnerské krajiny rozhodnú ďalej rozvíjať svoje vzťahy
s EÚ. Dočasná implementácia ustanovení DCFTA by už teraz
mohla do istej miery odľahčiť ekonomický tlak. Ak chce byť
Európska únia kredibilným aktérom, ktorý skutočne ponúka
alternatívu, musí sa intenzívnejšie zapájať do oblastí, kde má
Rusko už teraz dominantné postavenie a sú také dôležité pre
krajiny Východného partnerstva. Ponuka právneho rámca zrejme (už) nie je pre Východné partnerstvo dostatočne atraktívna.
Ide najmä o transport energetických surovín alebo riešenie
zamrznutých konfliktov v postsovietskom priestore. Konkrétnym krokom by bolo napríklad (znovu)vytvorenie silných
a pohotových postov špeciálnych predstaviteľov, ktorí by boli
zodpovední za jednotlivé konflikty, kde sa už teraz EÚ alebo
jej členské štáty podieľajú na mediácii. Takýto krok by mohol
zlepšiť profil EÚ v regióne, a zároveň by sa stala flexibilnejšou
a schopnou vytvoriť alternatívu ruskej prevahy.
Dovtedy, kým nie je EÚ ako celok pripravená ponúknuť
úspešným krajinám Východného partnerstva „zlatý cukor“
v podobe členstva vo svojom klube, by mala minimálne usilovať o posilnenie svojej prítomnosti v regióne, a prostredníctvom nej vplývať na všetky spomenuté oblasti. Ak sa jej
to nepodarí, existuje reálna šanca, že o svojich východných
susedov príde a zvíťazí ruský plán vybudovania Eurázijskej
únie. A tento scenár je realistický bez ohľadu na to, či bola
hra s nulovým výsledkom v rámci Východného partnerstva
zámerom alebo nie.

Hra s nulovým výsledkom
Napriek deklaráciám európskych lídrov o tom, že neočakávajú
od krajín Východného partnerstva, aby sa rozhodli medzi EÚ
a Ruskom, Brusel bol nakoniec Moskvou dotlačený do hry
s nulovým výsledkom. Jednou zo základných charakteristík
tejto „hry“ je fakt, že sa stáva čoraz zložitejším vyhnúť sa
„súťaženiu“ o krajiny v spoločnom susedstve. Európsku úniu
to stavia do obzvlášť zložitej situácie, pretože Rusko má už
len z historického hľadiska v regióne silnejší vplyv. Obchodné
vzťahy sú stále rovnako silné a krajiny Východného partnerstva sa vo veľkej miere spoliehajú na export do Ruska a postsovietskeho priestoru. V porovnaní s európskym pracovným
trhom je ten ruský otvorený občanom Ukrajiny, Moldavska
alebo Gruzínska, a túto možnosť aj intenzívne využívajú.
Ruský vplyv posilňuje aj fakt, že Kremeľ od svojich susedov
nežiada nákladné reformy ako EÚ výmenou za finančnú a politickú pomoc. Zároveň sa nebráni ani tomu, aby na krajiny
vyvíjal aj priamy nátlak. Príkladom sú nedávne obchodné
obmedzenia, ktoré Rusko uvalilo na ukrajinské a moldavské
výrobky, používanie cien a dodávky zemného plynu ako vydierací prostriedok alebo prítomnosť ruských vojakov v separatistických entitách v Gruzínsku a Moldavsku.
Európska únia čelí vo svojom východnom susedstve novej situácii: nie je prvou voľbou pre svojich partnerov, ako to
bolo napríklad v prípade krajín strednej Európy. V dôsledku
historických väzieb, ekonomických vzťahov a závislosti na
Rusku nie je samozrejmé, že krajiny Východného partnerstva
vnímajú európsku cestu pozitívnejšie než tú ruskú alebo vlastnú. Keď Európska únia vytvárala svoju východnú politiku, do
veľkej miery sa nestarala, respektíve nevšímala si túto realitu.
Väčšina nedostatkov a slabín politiky Východného partnerstva
vyplýva práve z nedostatočného porozumenia a priznania si
špecifickej situácie svojich partnerov. Fakt, že EÚ nebola
pripravená a nevedela čeliť ruskému nátlaku, sa dokonale
odzrkadlil vo výsledkoch summitu vo Vilniuse a vo vývoji
posledných týždňov a mesiacov pred ním.
EÚ musí čeliť realite
Čo môže Brusel urobiť, ak chce prekonať súčasné problémy?
V prvom rade si musí priznať, že nemôže svojich východných
partnerov nechávať v neistote donekonečna. Skôr alebo neskôr
sa bude musieť rozhodnúť, aký je hlavný cieľ Východného
partnerstva. Ako však summit ukázal, toto rozhodnutie ešte
stále nie je na obzore. Členské štáty z východnej Európy na
čele s Poľskom a Švédskom pokračujú v presadzovaní ponúknutia krajinám Východného partnerstva možnosť členstva, ale

(Zsuzsanna Végh je výskumnou asistentkou v Centre
pre štúdium rozširovania EÚ na Stredoeurópskej univerzite.)
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dni sú už skoro najkratšie v kalendári a je zrejmé, že rok 2013 sa chýli k svojmu
veľkému finále. Veľkému preto, lebo z nejakých príčin ľudia majú sklon oslavovať
prelomy rokov – v dnešnej dobe to robievajú s veľkým rachotom, výbuchmi, streľbou
a ohňostrojmi. Tieto zvuky a svetlá sú pre nás, Európanov roku 2013, zvukmi osláv,
nie ničenia. Okrem búrlivého oslavovania sa mnohí ľudia na prelome pozerajú
naspäť, za rokom, ktorý práve skončil, a iní robia predsavzatia a vyslovujú priania do
toho, ktorý začína. Dovoľ mi dnes správať sa rovnako.
Ako budú s odstupom času hodnotiť rok 2013 historici? Celkom presne to neviem,
ale bol by som prekvapený, keby to bolo inak ako „rok stratených príležitostí“.
Stratených príležitostí spomaliť alebo zastaviť trendy, ktoré nemôžu zostať bez
zaplatenia veľkej ceny. Všetky vlády bohatých krajín aj naďalej pokračovali v živote
na neustále narastajúci dlh: nijako inak nedokážeme udržať súčasnú úroveň spotreby
spoločností, a udržanie rastúcej spotreby je to, čo drží politikov pri moci. Jej pokles je
pohroma: a preto – nech žijú dlhy! Na otázku, kto ich zaplatí, je len jedna odpoveď:
Tvoja generácia. Jediná nejasná premenná je, či vysokými daňami a ďalším úpadkom
školstva, zdravotníctva, bezpečnosti, sociálnych služieb alebo bankrotmi štátov – čo
znamená to isté, len (skoro) voľným pádom.
Všetky bohaté krajiny z presne tých istých dôvodov pokračovali v tlačení peňazí – veľa natlačených dolárov, eur či jenov
znamená, že nimi možno zasypávať banky, a tie ich môžu lacno požičiavať firmám aj jednotlivcom – a udržiavať tak posvätnú
spotrebu. Za posledných päť rokov stúpla zásoba dolárov štvornásobne, za jediný rok sa ich dnes vytvára viac ako predtým za
100 i viac rokov. Sú to peniaze „zo vzduchu“, ale dokonale nám podsúvajú ilúziu bohatstva, ktorej chcú ľudia aj politici veriť.
Všade na svete sa prehlbovala priepasť medzi uzučkou vrstvou najbohatších a zvyškom ľudstva. Väčšina natlačených
peňazí – aj tých, ktoré štáty získavajú zadlžovaním – totiž končí vo vreckách malej skupiny vyvolených. Dole, medzi bežných
ľudí, padajú len omrvinky. Čoraz viac ľudí zo stredných vrstiev, na ktorých stojí demokratický systém, sa prepadá do chudoby.
Spoločnosti v mnohých krajinách smerujú do stavu s dvomi triedami: vládnucou vrstvičkou superbohatých a masou chudoby.
Stredoveké spoločnosti dokázali takto fungovať dlhodobo. Ale v stredovekých spoločnostiach bolo možné násilím udržať masu
chudobných „na uzde“ pomerne lacno a jednoducho. V dnešnom Iraku má represívny aparát milión policajtov a vojakov,
ale ani najbrutálnejšími metódami nedokáže vynútiť pokoj a zákonnosť. To isté platí o Sýrii, Líbyi, Jemene, Somálsku, Pakistane
a ďalších krajinách v stave rozpadu.
Keby sa rozpadala len sociálna štruktúra spoločnosti, boli by sme na tom ešte dobre. Ale nie sme.
Na jeseň sa vo Varšave stretli predstavitelia štátov celého sveta, aby rokovali o zmenách klímy. Prišli, podebatovali – a odišli.
Bez toho, aby dosiahli čokoľvek, čo by zastavilo rast emisií, ktorými ľudstvo mení zloženie atmosféry a urýchľuje jej otepľovanie.
Vedci medzitým zistili, že žiadne spomalenie otepľovania, o ktorom jasali niektoré médiá, sa v uplynulej dekáde nekonalo: ilúziu
vyvolalo to, že do výpočtov neboli zarátavané údaje zo 16 % povrchu Zeme – po započítaní dát z polárnych oblastí je zrejmé,
že otepľovanie pokračuje bez spomalenia. To zistili vedci v labákoch. Ľudia na Filipínach medzitým zistili na vlastnej koži, čo
znamená, keď tajfún piateho stupňa intenzity (na 5-stupňovej škále) udrie na pevninu. Pre päť až desaťtisíc z nich to bolo to
posledné, čo v živote zistili, kým milióny, ktoré zásah supertajfúnu prežili, zostali bez domovov. Toto mal na mysli James Hansen
z NASA, keď pred tromi rokmi uverejnil knihu „Búrky mojich vnúčat“? Alebo tuší na horizonte hurikány a tajfúny intenzity šesť?
Alebo sedem? Sila tropických cyklónov zavisí od tepelnej energie nahromadenej v oceánoch, z ktorých čerpajú silu.
Krajina medzi Dunajom a Tatrami, v ktorej žijeme, bola v roku 2013 znovu ušetrená devastujúcich udalostí – ale krajiny na
západ od nás zažili aj počas uplynulého roka ohromné ničivé povodne. A predtým v roku 2002. A predtým v roku 1997. Dokedy
bude pri nás stáť Šťastena?
To, čo ma na dnešku fascinuje, je, že všetko, čo tu spomínam, môže vedieť a analyzovať ktorýkoľvek Európan alebo
Európanka – všetky potrebné údaje a štatistiky sú vďaka technológiám skoro okamžite prístupné masám ľudí tak, ako to nebolo
nikdy v dejinách. Napriek tomu veľká väčšina mojej, ani mladšej generácie skoro nič netuší. Ich mentálne kapacity sú, zdá
sa, plne vyťažené... niečím iným. Niečím zábavnejším. Pred týždňom boli uverejnené výsledky testovania kvality vzdelania
v najbohatších krajinách sveta, medzi ktoré dnes ešte patrí aj tá naša. Výsledky ukázali, že kvalita vzdelania na Slovensku
dosiahla to najhlbšie európske dno. Takže je možné aj to, že dnes väčšina Slovákov už nedokáže analyzovať ani veľmi
jednoduché udalosti a dáta.
Asi je radosť vládnuť takému ľudu. Ale nemožno sa potom čudovať, keď si takto biedne vzdelaní ľudia zvolia v časoch
ekonomického stresu za vodcu niekoho, koho hlavná kompetencia je, že prstom ukazuje na obetného baránka, ktorý „môže za
to“, s čím sú mnohí nespokojní. V minulosti to bývali židia a potom, ako ich naši predkovia dali vyvraždiť, sú dnes „vinníkmi“
našich problémov Rómovia. Možností rozoštvávať ekonomicky a sociálne frustrovaných ľudí je však omnoho viac. Na začiatku
vianočného obdobia 2013 – vraj obdobia lásky – to demonštrovala skupina 16 biskupov nemenovanej cirkvi. Hľa – pohlavári
nepoškvrnení poznaním.
Na prahu roku 2014 môžeme dúfať, že je ešte dosť ľudí a demokratických politikov, ktorí dokážu prízraky stredoveku
poslať tam, kam patria. Ale presne tak, ako je dnes pre väčšinu ľudí nepredstaviteľná spoločnosť, v ktorej by žlčovitá nenávisť
neoinkvizítorov, skrývajúca sa za vznešene znejúce slová o láske, zvíťazila nad elementárnou ľudskosťou a civilnosťou,
zrejme bolo pre našich prastarých rodičov pred krátkymi sto rokmi na prelome 1913/1914 nemysliteľné to, čo sa ukázalo byť
neodvratné. Preto čo si pre Teba a nás všetkých prajem? Nech mier a sloboda zostávajú s naším kontinentom.
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