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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Čínská ekonomická a rozvojová diplomacie vůči oblasti sousedství EU
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Sílící role Číny jako strategického ekonomickopolitického spoluaktéra a konkurenta
evropských států v oblasti jižního a východního sousedství EU se stává předním tématem
koncepčních diskusí na půdě EU. Vzhledem k přirozené asymetrii politických vztahů mezi
Čínou a ČR je přitom účinná, koordinovaná protistrategie EU i důležitým národním zájmem
ČR.
Obzvláště v kontextu událostí tzv. Arabského jara – a v této souvislosti se nově otevírajících
polí pro mezinárodní geopolitické soupeření – byla registrována rostoucí asertivita a
systematičnost čínského ekonomického pronikání do těchto prostorů, provázeného aktivní
pragmatickou diplomacií a kombinující přímou podporu obchodu a investic s prvky
rozvojové diplomacie. Proto ve vztahu nejen k jižnímu Středomoří, ale k evropskému
sousedství obecně roste význam následujících analytických otázek:
a) Jaké obecné vzorce lze identifikovat v ekonomickém pronikání Číny do oblasti jižního
sousedství EU? Jaké odvětvové priority tyto vzorce reflektují? Nakolik lze pozorovat
kontrasty v důrazu Číny na jednotlivé země či regiony a jaké politické či jiné faktory zde
hrají roli?

b) Jakými charakteristickými prvky, nástroji a postupy se čínská ekonomická diplomacie
vůči dané oblasti odlišuje– ať již spontánně, či programově – odlišuje od ekonomické
diplomacie evropských zemí, a jaký je jejich praktický efekt? V čem odhalují defekty či
slabiny ekonomické a rozvojové diplomacie evropských zemí/EU? O jaké silné stránky se
naopak může EU ve svém měření sil s čínskými ekonomickými zájmy ve svém sousedství
opřít?
c) Do jaké míry jsou čínské ekonomické zájmy v oblasti jižního sousedství EU v přímém
protikladu se zájmy států EU – a specificky ČR? V kterých oblastech mohou představovat
riziko pro klíčové ekonomické, bezpečnostní a energeticko-bezpečnostní zájmy EU (ČR)?
Analýza by měla vyústit ve vyhodnocení ekonomických, energeticko-bezpečnostních a příp.
dalších rizik, které čínská ekonomickopolitická expanze přestavuje pro ČR, a v doporučení
konkrétních bodů v této oblasti, v nichž by diplomacie ČR měla na utváření strategie EU
aktivně působit. Měla by se pokusit zodpovědět i otázku, kde lze hledat komplementarity či
motivaci ke koordinaci ekonomických diplomacií EU a Číny tak, aby politický dialog mezi
EU a Čínou v ekonomické oblasti posouval vztahy z čistě konkurenční do alespoň částečně
kooperativní polohy.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Aplikovaný výzkum - návrh projektu je zaměřen tak, aby poskytl přímý podklad pro tvorbu
zahraniční politiky ČR.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Podklad pro tvorbu národní a unijní diplomacie v oblasti ekonomické politiky, geopolitické
bezpečnosti a energetické bezpečnosti - viz bod 9 Programu BETA (článek MZV).
6) Cíl(e) projektu:
Výzkumný produkt by se měl stát podkladem pro zahraniční politiku ČR v oblasti
spoluutváření sousedské politiky EU a strategického partnerství EU-Čína.
7) Potřebnost projektu:
Projekt s danou specifickou tematikou, cíleně prakticky zaměřený na tvorbu zahraniční
politiky ČR, dosud nebyl zpracován.
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
Výzkumná zpráva (kód V) – blíže viz výše bod 3).
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Viz výše bod 6).
10) Očekávaný přínos projektu:
Viz výše bod 6).

11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
MZV ČR, potažmo ÚV ČR a MPaO ČR.
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
12 měsíců
13) Předpokládaná cena:
150 000 Kč
14) Doplňující informace:
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