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ABSTRAKT:

Předmětem této práce jsou vzájemné vztahy mezi Republikou
Bělorusko

a

Evropskou

unii

v období

od

vzniku

nezávislého

běloruského státu po rozšíření Evropské unii o 10 nových členů
v roce

2004.

Práce

se

zaměřuje

především

na

obchodně-

ekonomické a další existující formy spolupráce mezi Běloruskem a
EU. Práce zkoumá vývoj v minulosti a faktory ovlivňující tyto vztahy
v současnosti a budoucnosti. Práce dochází k závěru, že nehledě
na politický patovou situaci a problémy s přímými investicemi na
běloruském území obchodní aktivity trvalé stoupají a Bělorusko kvůli
své

geopolitické

poloze

faktický

nemůže

být

vyloučeno

z celoevropských ekonomických a bezpečnostních procesů.

ABSTRACT:

The subject matter of this thesis concerns the relationship between
the republic of Belarus and the EU, from the birth of the republic of
Belarus to the accession of the 10 new member states in to the EU.
The main focus of the thesis is on the economical principles and cooperation between Belarus and the EU. The thesis also looks into the
progression of reforms and their affect on the relationship between the
2 parties from the beginning up to the present day and also tries to
predict what the future holds in store.
Despite the present political situation and problems with direct
investment in Belarus, The economy and business environment has
shown steady growth and because of its key geopolitical position
within the EU. It’s hard to see it being left out of European economic
and security measures in the future.
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ÚVOD
Je to již více něž 13 let od ustavení diplomatických vztahů mezi Republikou
Bělorusko a Evropskou unii. Od té doby se změnilo hodně věcí. Evropská
unie se stala nejen obchodním partnerem Republiky Bělorusko číslo 2, ale i
přímým sousedem, na němž, respektive na efektivitě vzájemné spolupráce, je
závislá i exportně orientovaná ekonomika Běloruska.
Začátkem vztahů Evropské unie a Běloruska se staly dvě historické události,
následkem kterých vznikla řada nových subjektů mezinárodních vztahů:
v prosinci 1991 vzniklo Společenství nezávislých států (SNS) a v únoru 1992
byla podepsána Maastrichtská smlouva o vzniku Evropské unie. Chronologie
rozvoje těchto vztahů ale není cílem této práce, zajímá mě především analýza
obsahu

předchozích

let,

zjištění

faktorů

ovlivňujících

úroveň

rozvoje

současných bělorusko-evropských vztahů a existence bariér, branících
normální spolupráci.

V současné době je Evropská unie společně s USA, Ruskem, Japonskem a
Čínou klíčovým hráčem na mezinárodní scéně. Po rozšíření o dalších 10
členů 1.5.2004 počet obyvatel EU dosáhl téměř 455 mln. a společný HDP
v roce 2004 činil zhruba 9231 mld.EUR. Podle odhadu expertů je Evropská
unie zdrojem 45% přímých zahraničních investic do jiných států světa a je
zapojena asi do 20% světového obchodu.

Politika částečné izolace neboli omezené spolupráci vedená Bruselem od
září 1997 se ukázala jako neefektivní. Z druhé strany si rozvoj evropské
integrace a rozšíření EU v 2004 o 10 nových členů vyžádalo aktivnější
spolupráci a kooperaci s Ruskem, Ukrajinou a Běloruskem v otázkách
kontinentální

bezpečnosti,

strategické

ekonomické

spolupráce

v celoevropském prostoru, společné energetické infrastruktury, ekologie,
migrace, boje s terorizmem a organizovaným zločinem.
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Lze souhlasit s názory, že při existenci ekonomicky nereformovaného
Běloruska v centru Evropy nelze vytvořit unifikovaný ekonomický prostor.
Jinými slovy, z problémů spojených s Běloruskem se stávají

problémy

spojené s evropskou integraci. Především kvůli tomu, že politika EU se
dostává do nových dimenzí a mění se z politiky zóny ekonomického
protekcionalismu na celoevropský regionální politicko-ekonomický prostor.
Nové směry rozvoje potřebují i nové politické přístupy, jejichž realizace vůči
Ukrajině a Rusku již zásadně změnila politické procesy v Evropě i na postsovětském prostoru.

Geopolitické umístění Běloruska diktuje potřebu rozvoje ekonomické,
politické a kulturní spolupráci nejen s Ruskem i SNS, ale i státy rozšířené EU.

Objektem výzkumu bude vývoj obchodně-ekonomické spolupráce Republiky
Bělorusko a Evropské unie.

Předmětem

výzkumu

bude

systém

obchodně-ekonomických

vztahů

Republiky Bělorusko s Evropskou unií a perspektivy jejich rozvoje.

Cílem této diplomové práci je:
•

Přehled vývoje obchodně-ekonomických vztahů Běloruska a Evropské
unie v letech 1992- 2004

•

Charakteristika hlavních problémů a analýza faktorů, ovlivňujících
vývoj vztahů Běloruska se státy EU.

•

Definice současné spolupráce a možných perspektiv rozvoje vztahů
Běloruska a Evropské unie
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1.POLITICKÉ VZTAHY REPUBLIKY BĚLORUSKO
A EVROPSKÉ UNIE. VÝVVOJ A FAKTORY.
1.1.

Vývoj vzájemných vztahů Republiky Bělorusko a Evropské
unie (Evropského společenství)

V dějinách

vzájemných

vztahů

a

to

včetně

obchodně-ekonomických

Republiky Bělorusko a Evropské unie (do roku 1995 - Evropského
Společenství) jsou dvě významné etapy. První etapa začala rokem 1992 a
trvala do listopadu 1996 (referendum o změně Ústavy), druhá etapa začíná
prosincem 1996 a končí 1. května 2004. Právě vzhledem k rozšíření
Evropské

Unie

1.5.2004

o

dalších

10

nových

členů

a

rozsáhlým

celoevropským změnám lze mluvit o začátku třetí etapy vzájemných vztahů
od data rozšíření.

Obsahem první etapy bylo hledání a rozvoj oboustranně výhodných forem
a směrů spolupráce a formování právních základů spolupráce Běloruska a
EU.

Diplomatické

vztahy

mezi

Republikou

Bělorusko

a

Evropským

společenstvím byly navázány v srpnu 1992. V listopadu 1992 proběhly
konzultace

představitelů

ministerstev

Republiky

Bělorusko

a

expertů

Evropské komise. Výsledkem bylo podepsání Smlouvy o partnerství a
spolupráci mezi Republikou Bělorusko a Evropským společenstvím (ES) v
Bruselu v roce 1995, která předpokládala ustanovení režimu «maximální
přízně»

ve

společném obchodě.

V roce

1993

byl

prvním

stálým

představitelem Běloruska při Evropském společenství jmenován V.Labunov.
Zároveň byl akreditován v Republice Bělorusko jako vedoucí zastupitelství
Evropské komise pro Ukrajinu a Moldávii N.Gusten. V Minsku bylo otevřeno
oddělení

zastupitelstva

Evropské

komise

«TACIS-Office»,

pod

jehož

vedením bylo v letech 1991-2004 v Bělorusku realizováno přes 200 projektů
s celkovým rozpočtem přesahujícím 150 mln.USD 1
1

www.mfa.gov.by/rus/index.php?d=policy/multicoop&id=6
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Po navázání diplomatických vztahů se vzájemná spolupráce Běloruska a
EU dynamicky rozvíjela, což potvrzuje rozvoj ekonomické a politické
spolupráce. V lednu 1994 Bělorusko pracovně navštívila předsedkyně
komise pro spolupráci EU se státy SNS Europarlamentu Magdalena Hoff.
Návštěva byla uskutečněna v rámci připrav Smlouvy o partnerství a
spolupráci mezi EU a Běloruskem. Smlouva o partnerství a spolupráci (SPS)
měla

nahradit

smlouvu

mezi

SSSR

a

Evropským

ekonomickým

společenstvím, Evropským společenstvím uhlí a oceli a Euratomem o
obchodě i ekonomické spolupráci z 18.12.1989. Na rozdíl od ní Smlouva o
partnerství a spolupráci měla působnost v širších souvislostech, zahrnovala
mimo jiné otázky obchodně-ekonomického charakteru včetně investic,
otevírání a činnost společných podniků, vědecko-technickou spolupráci,
vzdělání a kulturu, otázky politického dialogu: meziparlamentní spolupráce a
tvorba zákonů.

Cílem návštěvy představitele EU bylo zároveň hodnocení rozvoje politické
situace v Bělorusku a navázání bližších kontaktů s vládními činiteli. Nehledě
na to, že výsledná zpráva částečně obsahovala kritiku kabinetu tehdejšího
premiéra

V.Kebiče,

Evropská

unie

přepokládala

intenzifikaci

jednání

týkajících se jak obchodních smluv, tak i přípravy podkladů pro podpis
Smlouvy o partnerství a spolupráci.

V dubnu 1994 ve Štrasburku proběhla jednání na vyšší úrovni za účasti
vedení Republiky Bělorusko a vedení EU (běloruskou delegaci vedl
Předseda běloruského parlamentu M.Grib a náměstek premiéra běloruské
vlády

S.Ling,

delegace

EU

byla

vedena

předsedou

Europarlamentu

E.Hanshe a členem Komise pro otázky obchodu L.Brittan.

Na pořadu dne byly otázky:
•

Obecně-politická spolupráce

•

Příprava Smlouvy o partnerství a spolupráci

•

Rozšíření kvót pro textilní výrobky a produkci chemického průmyslu
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•

Pomoc Bělorusku v překonání následků Černobylské havárie
Dne 6. března.1995 během oficiální návštěvy v Bruselu «Smlouvu o

partnerství

a

A.Lukašenko.

spolupráci»
Jménem

EU

za
a

běloruskou
členských

stranu
států

podepsal

byla

SPS

prezident
podepsána

předsedou Rady ministrů EU A. Guippe, představiteli Evropské komise a
členských států EU.

Po ukončení třech kol jednání konečný text SPS obsahoval 109 článků, 8
příloh, protokol o vzájemné pomoci v celních otázkách (15 článků), 9
společných deklarací. Dohromady se jednalo 150 stránek textu.

Smlouva v článku №1 uváděla základní cíle spolupráce EU a Běloruska:
•

Vytvoření institucionální základny pro politický dialog mezi stranami,
vedoucí k podpoře a rozvoji politického dialogu

•

Podpora vzájemně výhodného obchodu a investic, ekonomické
spolupráce a rozvoje

•

Zabezpečení pevných základů pro zákonodárnou, ekonomickou, sociální,
finanční, vědecko-technickou a kulturní spolupráci

•

Podpora Běloruska v posílení demokratických institucí a přechodu k tržní
ekonomice.

Smlouva obsahovala v 10 oddílech vymezení základních otázek spolupráce:
•

Obchod s výrobky (oddíl №3)

•

Ujednání ovlivňující komerční činnost a investice (oddíl №4)

•

Běžné platby a kapitál (oddíl №5)

•

Konkurence, ochrana intelektuálního vlastnictví a spolupráce při tvorbě
zákonů (oddíl №6)

•

Ekonomická spolupráce (oddíl №7)

•

Finanční spolupráce (oddíl №9)
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Smlouva zároveň formovala rámec politické kooperace. V souladu s články
№№ 6, 7 a 8 měla být vytvořena Rada pro spolupráci na úrovní ministrů a
dvoustranný Výbor pro parlamentní spolupráci. Taky se vymezoval rámec a
termíny rozvoje spolupráce EU-RB. V souladu s článkem №8 v roce1998
měla začít jednání «O stanovení zóny volného obchodu»

2

Smlouva o Partnerství a Spolupráci (SPS) byla ratifikována běloruským
Parlamentem 12.dubna 1995. Europarlament a dalších 6 starých členských
států EU smlouvu neratifikovali. Německý Bundestag Smlouvu o Partnerství
a Spolupráci

ratifikoval, ale nepředal běloruské strany odpovídající

dokumenty.

Ze strany členských států EU oznámili splnění vnitrostátních procedur
potřebných k vstupu v platnost Smlouvy o Partnerství a Spolupráci:

№

Členský stát EU

Datum ratifikace SPS

1

Dánsko

14.12.1995

2

Španělsko

30.01.1996

3

Irsko

24.05.1996

4

Velká Britanie

14.06.1996

5

Švédsko

17.07.1996

6

Řecko

30.07.1996

7

Rakousko

30.10.1996

8

Itálie

03.07.1997

Před vstupem v platnost Smlouvy o partnerství a spolupráci regulace
být řízena podle

obchodně-ekonomických vztahů mezi stranami měla
Prozatímní

smlouvy

o

obchodě

mezi

Běloruskem

a

EU,

která

byla

podepsána 26.04.1996 v Bruselu.

V obou smlouvách byly zahrnuty i body o vytvoření společného orgánu
Běloruska a EU k řešení aktuálních otázek v rámci SPS: v počáteční fázi –
2

В.Улахович, Отношения между Республикой Беларусь и ЕС: состояние и перспективы развития.
ZDROJ 1, str 14
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Společného Výboru, a po vstupu v platnost SPS – Rady pro spolupráci.
Strany projevily oboustranný záměr používat tento orgán s maximální
efektivitou. Běloruská strana ukončila přípravné práce pro obě smlouvy
v roce 1997. EU ze svojí strany ale nedovršila formální procedury potřebné
k ratifikaci Prozatímní Smlouvy, vzhledem k čemu Prozatímní smlouva
nenabyla platnosti ani v současné době.

Další etapa vzájemných vztahů (od listopadu 1996) je charakterizována
omezením spolupráce a minimalizací politických kontaktů.

Zhoršení situace ve vzájemných vztazích nastalo po uskutečnění referenda
o změnách a doplnění Ústavy z roku 1994 v Bělorusku v roce 1996, které
bylo ze strany EU ohodnoceno jako podstatný odklon politického vedení
Běloruska od základních principů popsaných v
partnerství

a

spolupráci.

Důsledkem

bylo

preambuli Smlouvy o

zpomalení

a

postupná

minimalizace vzájemné spolupráce 3.

V říjnu 1996 velvyslanci Francie, Německa, Velké Britanie a Itálie
akreditovaní v Minsku poslali zprávu na Ministerstvo zahraničních věci RB,
ve které jménem EU oznámili znepokojení nad případným porušením
běloruské ústavy a upozornili, že šance Běloruska hrát aktivní politickou roli
v Evropě a pokračovat ve vzájemné spolupráci z EU jsou ohroženy.

Na politické úrovni se EU několikrát pokoušela přispět ke zvládnutí
politické krize v Bělorusku. V roce 1997 právě EU iniciovala vytvoření tzv.
«evropské trojice» pro Bělorusko (tvořili je EU, OBSE a Rada Evropy) a
zároveň vystoupila v roli moderátora a ve značné míře i organizátora
vnitropolitického dialogu běloruské opozice a vlády.

V období od 25. do 31. ledna 1997 v Minsku působila mise EU prošetřující
skutečnosti týkající se referenda o změně ústavy v roce 1996. Zpráva mise
byla zpracována na zasedání Komise EU dne 24.února 1997. S cílem

3

В.Шадурский, Отношения РБ и ЕС: внеший и внутренний контекст. ZDROJ 2, str 46
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seznámení běloruských vládních činitelů se
Komisí EU

«Zprávou o Bělorusku» přijatou

a prodiskutování dalších kroků společného dialogu působila

v květnu 1997 v Minsku mise zvláštního představitele EU v Republice
Bělorusko A.Costa. Výsledkem její práce bylo rozhodnutí o vytvoření
třístranné pracovní skupiny (představitelé běloruské vlády, opozice a orgánů
EU)

k vypracování

doporučení

o

možných

vylepšeních

mechanizmů

rozdělení moci v Bělorusku.

Politické vedení orgánů EU spojovalo další politické kroky vůči Bělorusku
právě s výsledky práce této skupiny.

Z počátku byla tato iniciativa přijata běloruskou vládou neutrálně, ale v záři
1997 Rada Evropy dostala od ministra zahraničních věci Běloruska
I.Antonoviče dopis s tvrdou kritikou zasahování EU do vnitropolitických
záležitosti Běloruska, což vedlo to k ještě většímu ochlazování vzájemných
vztahů.

Rozdílný názor EU a Běloruska na otázku právoplatnosti referenda
uskutečněného prezidentem A.Lukašenkem vedl k tomu, že v evropské
politice vznikla tzv. «běloruská otázka».

Dne 15. září 1997 Rada ministrů EU projednala na zvláštním zasedání
otázku o situaci v Bělorusku, výsledkem čehož bylo přijetí rezoluce o
minimalizaci vzájemných vztahů EU s Běloruskem. Rezoluce obsahovala
ustanovení o tom, že EU a členské státy nebudou pokračovat v dovršení
procedur ratifikace ani «Prozatímní smlouvy» ani «Smlouvy o partnerství a
spolupráci» do doby než nastanou změny v politické situaci v Bělorusku.
Dvoustranné vztahy mezi EU a Běloruskem na ministerské úrovni budou
probíhat výhradně přes Radu ministrů EU. Dalším bodem bylo pozastavení
programů technické pomoci (TACIS a TEMPUS), kromě humanitárních a
regionálních

projektů

nebo

projektů

přímo

podporujících

procesy demokratizace běloruské společnosti (realizace těchto projektů
měla pokračovat v těsné spolupráci Radou Evropy a OBSE).
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Výsledkem přijaté rezoluce bylo zastavení politického dialogu na vyšší
úrovní mezi Běloruskem a EU. Takže i přes objektivní ekonomické podmínky
k rozšíření vzájemné spolupráce běloruského hospodářství s EU subjektivní
politický faktor stal hlavním faktorem, jehož vliv minimalizoval kladné
výsledky předchozích let.

Negativní vliv na vzájemné vztahy EU a Běloruska se projevil i v konfliktu
týkajícím se rezidencí zahraničních (většinou právě západních) velvyslanců
ve vesnici Drozdy v okolí Minsku rozpoutaném

běloruskou vládou v létě

1998. Činnost běloruských orgánů vedla k odvolání především velvyslanců
západních států. Odpovědí bylo rozhodnutí Rady EU o vyhlášení persónami
non-grata vyšších běloruských úředníků včetně A.Lukašenka na území EU.
K tomuto kroku se připojila i většina států středovýchodní Evropy.

V roce 1999 EU zrušila vízové omezení pro

vyšší státní běloruské

úředníky a rozpracovala nový přístup, základním principem kterého stala
politika vzájemných kroků k normalizaci vztahů tzv. «step by step».

Před

parlamentními

volbami

v Bělorusku

roku

2000

Evropská

unie

společně s Radou Evropy a OBSE oznámila čtyři kriteria, jejichž splnění
běloruskou stranou bylo podmínkou k pokračování rozvoje vzájemných
vztahů Běloruska a Evropské unie:
•

přijetí demokratického volebního kodexu, který by garantoval
průhlednost volebních procedur, včetně průhlednosti práce
a složení rajonných, okresních a centrální volebních výborů

•

proceduru dostačujícího přístupu do masmedií (včetně
elektronických) všem politickým stranám a občanským sdružením

•

stanovení značných pravomocí nového parlamentu RB

•

dodržení «doby míru» pro vytvoření minimální důvěry před volbami
(ukončení zastrašování, soudních a policejních represí proti
stoupencům opozice)

10

V různých

interpretacích

bylo

splnění

uvedených

kriterií

podmínkou

normalizace vztahů s EU. Ve výsledné zprávě po uskutečnění voleb

EU

konstatovala nedemokratičnost volebních procedur v Bělorusku a projednání
otázek normalizace vztahů mezi EU a Běloruska bylo opět odloženo.

Po prezidentských volbách v roce 2001, jejichž výsledky podle OBSE a
dalších evropských institucí neodpovídaly demokratickým normám, ale
jejichž legitimitu nešlo zpochybnit, EU přiznala potřebu spolupráce se
všemi institucemi občansko-demokratické společnosti Běloruska.

Hodnocení

průběhu

volební

kampaně

během

prezidentských

voleb

v Bělorusku v roce 2001, které na základě zpráv pozorovatelů OBSE podala
Belgie jako předsedající stát EU v prohlášení ze 14. září 2001, obsahovalo
následující body hodnocení volebních výsledků:
•

procedury a podmínky uskutečnění voleb neodpovídaly
všeobecně přijatým demokratickým standardům OBSE, ale jejich
výsledky a legitimita nejsou zpochybňovány

•

Lze mluvit o vzniku občanské společnosti a určité plurality
v Bělorusku

•

EU uznává chybnost přístupu vůči Bělorusku a hodlá
spolupracovat se všemi běloruskými politickými silami, které
podporují demokratické hodnoty

Po znovuzvolení prezidentem A.Lukašenka deklarovala běloruská strana
řadu

reformních kroků vedoucích k liberalizaci běloruské ekonomiky.

Představitelé evropských institucí nepovažovali za pravděpodobné, že by
reformy byly uskutečněny ani v menší míře – což se časem také potvrdilo.
Výsledkem byla situace, ve které lze pozorovat určitou «unavenost»
evropských institucí běloruskou otázkou. Převážná většina evropských
politiků se prostě začala vyhýbat zmínkám o Bělorusku. Bělorusko se mezi
občany rozšířené Evropy na delší dobu stalo jedním z nejméně známých
sousedních evropských států.
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Po otevření zastupitelstva OBSE v Minsku

a obnovením plnomoci

běloruského parlamentu v Parlamentním shromáždění OBSE v roce 2003 se
objevily reálné předpoklady ke znovuotevření zmraženého dialogu Běloruska
a EU. Bohužel žádné z těchto očekávání nebylo naplněno a politické vztahy
zůstávají na bodu mrazu.

Vzhledem k rozšíření EU 1.května 2004 o dalších 10 členských států a
vytvoření společné hranice Běloruska s EU, lze předpokládat začátek novou
fáze hledání cest ke spolupráci. Objektivně nelze odmítnout roli Běloruska
v celoevropských procesech jakými jsou
bezpečnost

fungování

infrastruktury

transportní a energetický tranzit,
regionálního

a

kontinentálního

významu, udržení sociální a vojensko-politické stability v regionu. Bělorusko
také

potřebuje

navázání

pragmatické

spolupráce

s EU

v aktuálních

problémech kriminality, ilegální migrace a pašování.

1.2.

Faktory ovlivňující formování vzájemných vztahů Běloruska a
Evropské unie.

Rozšíření EU na východ vedlo ke vzniku společných hranic s Běloruskem v
délce přes několik set kilometrů. Tento fakt naplní novým obsahem a novými
myšlenkami jak politiku EU vůči Bělorusku, tak i evropský směr zahraniční
politiky Běloruska. Přijetí nejbližších sousedů Běloruska - Litvy, Lotyšska a
Polska - do EU opravňuje k naději na novou etapu vzájemné spolupráce
Běloruska se sjednocenou Evropou. Problémy hranic, otázky ekologie,
obchodu, tranzitu mezi EU a Ruskem prostě nelze řešit bez účasti
Běloruska.

Je příliš těžkým úkolem představit přesný scénář vývoje politickoekonomických vztahů největší regionální organizace s Běloruskem nejen
v dlouhodobém, ale i v střednědobém horizontu. Proto bych se chtěl pokusit
rozebrat důležité vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují a budou ovlivňovat
tyto procesy a pokusit se zhodnotit míru jejich vlivu na situaci.
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1.2.1 Politický faktor.
Vzhledem k dlouhotrvajícím problémům v této rovině lze předpokládat že
právě tento faktor zůstane překážkou k obnovování normálních styků jak
s EU jako celkem, tak i s jednotlivými členskými státy – sousedy Běloruska.
Evropa

nemůže

souhlasit

s obnovením

plnohodnotné

spolupráce

se

stávajícím oficiálním režimem v Bělorusku.

Ale i přes odlišnost názorů na politickou a ekonomickou situaci v Bělorusku
se běloruští vládní činitelé netají přáním zlepšit vztahy s Evropou. Před
několika

lety

na

oficiálních

internetových

stránkách

Ministerstva

zahraničních věci Běloruska (dále MZV RB) jedna ze směrnic zahraniční
politiky obsahovala přání stát se přidruženým členem EU, a v budoucnu
zahájit procedury

vstupu do této organizace. V současné době tento cíl

pochopitelně již neexistuje ani nemůže být formulován běloruskou vládou.

Od roku 1999 se běloruské MZV snažilo rozvíjet koncepci «odpovědného
sousedství s EU», realizaci které byla pověřena «Mezirezortní státní komise
k účasti

Běloruska

(Межведомственная

v evropských
Государственная

integračních
Комиссия

по

procesech»
участию

РБ

в

европейских интеграционных процесах) vytvořená v roce 1999. Vzhledem
k rozšíření EU se běloruská vláda a představitelé vědeckých a obchodních
kruhů aktivně zabývali možnými příležitostmi a následky rozšíření EU pro
běloruskou ekonomiku.

Zároveň s tím v prohlášeních běloruských oficiálních osob ohledně EU
převládají

negativní

standardů» vůči

vyjádření,

Bělorusku.

především

Většina

o

politice

běloruských medií

tzv.

«dvojitých

ovládaných a

kontrolovaných státem při popisu evropských záležitostí včetně rozšiřování
na Východ uvádí především negativní dopady rozšiřování na ekonomiky
nových členských zemi.

13

1.2.2

Ruský faktor.

I přes velký význam vnitropolitického faktoru nelze přehlednout to, že
hlavní roli v rozvoji vztahu Běloruska a EU hraje právě politika Ruska. Ruský
faktor je nejdůležitějším ze všech ve formování vnější a vnitřní politiky
Běloruska. Za posledních 200 let byly vztahy Ruska a Běloruska na
politické, ekonomické a kulturně-religiózní úrovni vždy úzce propojeny. Po
2.světové

válce

se

Bělorusko

stalo

«montážním

oddělením»

SSSR.

Výsledkem ekonomické politiky komunistické strany se Bělorusko stalo nejen
nejrozvinutějším

regionem

SSSR,

ale

zároveň

i

nejzávislejším

na

dodávkách energetických zdrojů, surovin a trzích Ruska.

Ruský faktor v zásadě vymezuje hranice ve vztazích Běloruska a EU, a to
nejen na vyšší, ale i na nižší úrovni. Bělorusko fakticky nemůže přijmout
politická rozhodnutí, která by odporovala zájmům Ruska. Moskva má
neomezený počet ekonomicko-politických pák k tomu, aby korigovala politiku
(i zahraniční) nezávislého Běloruska ve svůj prospěch.

Z druhé strany stabilita dodávek ruských ropy a plynu do Evropy je
minimálně v střednědobém horizontu těsně spojena s Běloruskem, což
potvrdily i události zimy 2004, kdy neschopnosti nalézt společné řešení
ohledně přijatelné ceny ropy, byl na povel A.Lukašenka na kratší dobu
uzavřen ropovod DRUŽBA. Dalším neoddělitelnou součástí vztahů Běloruska
s EU je problematika hranic. Spojená Evropa potřebuje pevně zajištěné
vnější hranice, aby zabránila přílivu imigrantů. Současně je těžké a dokonce
nemožné představit si v bližších desetiletích zajištěnou hranici mezi Ruskem
a Běloruskem.

Přes aktivní vládní podporu integrace s Ruskou Federaci ve druhé polovině
90-tých let (a podle aktuální politické situaci se měnící) podporu spojení
s RF po nástupu V.Putina v běloruském společenství přetrvaly preference
nezávislosti. Bez pochyby většina Bělorusů chce žít v nezávislém státě. Tak
podle celonárodního průzkumu, provedeného Nezávislým institutem sociálněekonomických

a

politických

studií

(Независимый

институт

социально14

экономических и политических исследований) v prosinci 2002 (dotázáno bylo přes
1500 obyvatel měst a vesnic z různých regionů Běloruska), na dotaz «Která cesta
integrace Běloruska a Ruska je Vámi preferována?» byly obdržený následující
odpovědí.4

Svaz nezávislých států

51,7 %

Jednotný stát s jedním prezidentem, vládou, armádou, vlajkou a

21,2%

měnou.
Vztahy Běloruska a Ruska by měli odpovídat vztahům s jinými

21,3%

státy – členy SNS
Nevím

19,6%

Na dotaz: «Podporujete-li integraci následkem které Bělorusko ztratí suverenitu?»
74,9 % respondentů dalo zápornou odpověď . Politický směr k posílení běloruské
suverenity je deklarován i běloruskými oficiálními místy.

Rozšíření EU si vyžádalo především bezpodmínečné vymezení vztahů
strategického partnerství s Ruskem. Tyto okolnosti mají zvláštní význam i
pro Bělorusko. S rozšířením EU na východ se Bělorusko dostává do zóny její
ekonomické
politického

a

geopolitické

systému,

přitažlivosti.

ideologie

i

kultura

Ekonomická
Běloruska

orientace,
budou

víc

rozvoj
a

víc

ovlivňovány ze strany EU. Bělorusko se transformuje ve stát (současně se
zbytkem států východní Evropy), bezprostředně závislý na procesu evropské
integrace a na Evropské unii.

V souvislosti s tím, otevírá se nový pohled na rusko-běloruské strategické
partnerství, které bylo poslední dobu bylo prohlášeno Běloruskem jako
absolutní

priorita vnější politiky. V určité míře lze souhlasit s názorem

některých běloruských expertů že Rusko vystupuje jako faktor oslabující
4

http://www.iiseps.org/bullet02-4.html
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závislost Běloruska na vlivu Evropy a zachování úzké rusko-běloruské
spolupráce může podstatně omezit vliv na Bělorusko negativných tendenci
evropské integrace a závislost Běloruska na EU.

Zastávám však názor, že Bělorusko se dostalo do stínu kvalitně nových
rusko-evropských vztahů. Evropa přichází do Minsku z «Východu». To by
mělo modelovat pro běloruské politické elity problém obnovení normálních
vztahů s Evropou jako prioritní a nevyhnutelný cíl zahraniční politiky
Běloruska.

Skeptický názor na dlouhodobost a trvalost rusko-evropského partnerství
vyjadřovaný některými politiky byl po uplynutí nějaké doby změněn. I
povrchní analýza dokazuje objektivní potřebu tohoto partnerství pro Rusko a
vyšší političtí představitelé i větší část politické elity současného Ruska
zastávají tento názor.

Postoj ruské vlády vůči rozšíření EU o 10 nových členů se měnil v letech
2000-2004 od zdrženlivě-neutrálního na pozitivní:
•

26. září 2000 tehdejší ruský premiér M.Kasjanov na setkání
s premiérem Švédska J.Personem pronesl, že Rusko vnímá
rozšíření EU bez zvláštní ostražitosti

•

25. listopadu 2000 ministr zahraničních věci I.Ivanov vyjádřil názor,
že Rusko vnímá rozšíření EU jako normální proces, odpovídající
reáliím evropského kontinentu a neodporující ruským zájmům

•

27. listopadu 2000 prezident V.Putin při schůzce s prezidentem
Itálie C.Chapmi prohlásil, že Rusko vidí rozšíření EU jako pozitivní
krok rozvoje v Evropě.

Většina ruských politiků chápe že v nejbližších 10-15 letech Rusko nenajde
alternativu trhům států členů EU jako odbytišti své exportní produkce.
Posílení evropských integračních procesů s sebou zároveň ponese narůst
spotřeby ruských surovin státy EU a dodatečně zapojuje Rusko do
ekonomické spolupráce s EU. Dobrým příkladem může být i to že ze sedmi
16

strategických

energetických

projektů

EU

je

pět

spojeno

s Ruskem:

zprovoznění nových nalezišť plynu na poloostrově Jamal a vybudování
plynovodu Jamal-Evropa (většinou právě přes Bělorusko), zprovoznění a
těžba přírodních zdrojů v regionu Kaspického moře, rozvoj a těžba TimanoPečorského bazénu, těžba ropných polí v Barentsově moři, rozvoj těžby PřiObského ropného naleziště a společné řešení problémů transportu ropy a
plynu do Evropy 5. Podlé mého názoru ruský faktor bude stimulovat rozšíření
spolupráce Běloruska s EU. Tím pádem Bělorusko se ocitlo ve stínu nových
rusko-evropských vztahů. A proto jako nejpravděpodobnější podle mě se jeví
varianta «Do Evropy spolu s demokratickým Ruskem».

Zjevná

intenzifikace

rusko-evropské

spolupráce

je

zdůrazněna

i

v oficiálních dokumentech. V červenci 2000 byla dekretem prezidenta Putina
přijata «Koncepce vnější politiky Ruské Federace» 6, ve které Evropská unie
byla definovaná jako druhá nejvýznamnější priorita vnější politiky Ruska po
regionu SNS. Zároveň s tím jako programový dokument národního významu
byla v roce 2000 schválena «Strategie rozvoje vztahů Ruské federace
s Evropskou unií» 7.

Budování

spolupráce

Běloruska

s EU

může

být

úspěšným

jen

za

předpokladu že bude napojeno na vzájemnou spolupráci Ruska a EU.
Bělorusko bude nuceno přizpůsobit se této strategii a maximálně ji využít
k prosazování národních zájmů. Zatím ale zůstávalo jen u proklamací
A.Lukašenko

o

možnosti

pře-orientace

Běloruska

na

Evropu

během

politických roztržek z Ruskem, což mělo zastrašit ruské politické elity rádoby
pokusy o navázání kontaktů s EU. Nevidím jako vhodné i pro minimálně
obeznámeného se situaci člověka komentovat tyto záležitost - podobná
rétorika o touze Běloruska otevřít se EU za podmínek stanovených
běloruským režimem a v evropské společnosti nepřijatelných bezvýsledně
pokračuje již více než 10 let a bude pokračovat i nadále podle aktuálních
politických potřeb A.Lukašenka.

5

Viz. Přílohy.
http://www.scrf.gov.ru/documents/25.html
7
http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_320.htm
6

17

Faktor nových členských států EU.

1.2.3

Perspektivy spolupráce Běloruska s vrcholnými orgány EU jsou do značné
míry závislé na stanovisku nových členských států – sousedů Běloruska,
kteří

jsou

s ním

po

dlouhá

léta

spojeni

historickými,

kulturními

a

ekonomickými vztahy. Pro politické elity a obyvatele těchto států Bělorusko
není «terra inkognita» jako pro
předpokládat,

že

tyto

státy

členské státy «staré» Evropy.
se

chopí

role

iniciátorů

Je logické
aktivizace

«východoevropského» vektoru zahraniční politiky EU.

Zvlášť

bych zde chtěl akcentovat pozornost na roli Polska, těsně

spojeného s Běloruskem v oblastech ekonomiky, kultury a společné historie.
Svědčí o tom i oznámení iniciativy Polska směrované na zvýšení významu
východoevropského vektoru politiky EU i aktivizaci zpracování nového
postavení

států-sousedů

EU,

které

je

využitelné

i

pro

Bělorusko.

Předpokládal bych že aktivní pozice Polska v tomto směru dovolí obsadit
vedoucí postavení v novém směru vnější politiky EU «Eastern Dimension» 8

Pozornost zasluhují i snahy polské strany o navázání režimu volného
obchodu se sousedskými státy a další vzájemně prospěšné integrační
aktivity. Jedním ze směrů této činnosti jsou snahy o rozšíření koncepce
Společného obchodního prostoru na všechny sousední státy, zatímco EU
předpokládá jejich rozšíření jen vůči Rusku.

Zároveň až po nátlaku Polsko jako poslední ze stávajících států EU zavedlo
vízovou povinnost pro občany Běloruska a pokračovalo v prosazování
liberalizace vízové politiky vůči sousedským státům nečlenům EU.

Podobné aktivity i když v menším rozsahu lze očekávat i od Litvy. Nehledě
na aktivní podporu opozice (většina sjezdů a setkání probíhá ve Vilnjusu)
vztahy na úrovni vlád jsou velice pragmatické a podporují rozvoj vzájemného
obchodu a investic litevských podniků do Běloruska.

8

http://www.polishembassy.ca/files/The%20Eastern%20Dimension%20of%20the%20European%20Union.pdf
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1.2.4

Ukrajinský faktor

Mozaiku nárůstu rusko-evropské kooperace a snahy států sousedících
s Běloruskem (Polsko, Litva, Lotyšsko) stát se členy EU doplnilo posílení
spolupráce EU s Ukrajinou. Jestliže situace v současných členských státech
EU nepotřebovala zvláštní komentář vzhledem k proevropskému kurzu, který
si tyto státy zvolily, naopak případ Ukrajiny stojí za podrobnější analýzu pro
srovnání pozici ukrajinské a běloruské vlády.

Ukrajinský faktor má velký význam z pozice porovnání dvou sousedních
států především proto, že po rozpadu SSSR Ukrajina a Bělorusko měly
podobné startovní pozice v zavádění politických a ekonomických reforem a
zvolení cesty a směru integračních procesů vůči Evropě. Počínaje druhou
polovinou 90-tých let minulého století priority vnitřní a zahraniční politiky
obou post-sovětských států začaly nabývat zásadních rozdílů. V roce 1998
nabyla platnosti Smlouva o partnerství a spolupráci mezi Ukrajinou a EU.
Bělorusko

pokračovalo

směrem

k

integraci

s Ruskem

a

budování

různorodých politicko-ekonomických forem kooperace na území SNS, oproti
tomu ukrajinská strana deklarovala kurs integrace do Evropy, vstup do EU a
NATO.

Vláda premiéra V.Juščenka se stala první vládou, která definovala
strategický cíl – členství Ukrajiny v EU. Tehdejší prezident Kučma o tom
promluvil v srpnu 2001 na Fóru Ukrajinců: strategický cíl – integrace do EU,
strategičtí partneři – Rusko a USA. Konečně v únoru 2002 byl prohlášen i
datum vstupu – rok 2011.

Program integrace Ukrajiny do EU byl přijat v červenci 2000 a předpokládal
vytvoření řady potřebných podmínek do roku 2007. Klíčovou otázkou se stala
adaptace

ukrajinských

zákonů

k požadavkům

legislativy

EU.

Program

zahrnoval tři etapy:
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1. 2000-2001 - obdržení statutu státu s tržní ekonomikou a vstup Ukrajiny
do WTO,
2. 2001-2003 - uzavření smlouvy o zóně volného obchodu mezi Ukrajinou
a EU, přidělení asociovaného členství v EU Ukrajině,
3. 2004-2007 – zahájení jednání o vstupu Ukrajiny do EU.

I když i v té době (a teď podpořeno i časem a jistými událostmi na Ukrajině)
se zdály tyto plány příliš optimistické, nelze přehlédnout, že sousední
Ukrajina ovlivňovala vztahy Běloruska s Evropskou unií a měla velký význam
na vývoj jak vnitropolitických rozhodnutí tak i směrování zahraniční politiky
běloruského režimu.

Vlády států EU uvítaly volbu Ukrajiny, ale velice rozvážně braly ohlášení
časového rámce vstupního procesu a spíše zdůrazňovaly, že tempo sblížení
Ukrajiny a EU bude závisle na tempu ekonomických a sociálních reforem a
změn na Ukrajině. Podle převládajících názorů v EU zůstává tendence
určitého distancování od Ukrajiny, kvůli velkým ekonomickým rozdílům a
zřejmě i obávám z migrace levných pracovních síla apod.

I přesto v říjnu 2000 Rada ministrů EU rozhodla o uznání Ukrajiny státem
z tržní ekonomikou a v prosinci EU a Ukrajina uzavřely dohodu o liberalizaci
obchodu textilem od roku 2001. Regulérně probíhaly summity «Ukrajina-EU»
a na ně navazující aktivní politické kontakty mezi politickými elitami obou
stran. Na summitu v Nice (prosinec 2000) byla Ukrajina jmenována mezi
státy, jejichž perspektiva členství v EU byla přiznána jako žádoucí. V Nice
Ukrajina zároveň dostala i pozvání zúčastnit se na Evropské konferenci,
která se uskutečnila v dubnu 2003.

Zároveň poměrně velké ekonomické potíže Ukrajiny, pomalá reforma
soudnictví a právního systému, konfrontace mezi politickými protivníky a
další

problémy

sotva

umožní

Kyjevu

se

ve střednědobém

horizontu

významně přiblížit k plnohodnotnému členství v EU.
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Oficiální deklarace EU vůči Ukrajině obsahovaly jen to, že EU «uznává
evropské snahy Ukrajiny a s radostí vítá její proevropskou volbu». V příštím
desetiletí postavení Ukrajiny zůstane jako státu – souseda EU. Vzhledem k
většímu

politickému

a

ekonomickému

významu

i

nashromážděným

zkušenostem a spolupráci s evropskými strukturami bude však Ukrajina vždy
o krok možná i dva napřed před Běloruskem v integračních procesech vůči
Evropě. V budoucnu se Ukrajina «kráčející kupředu» zúčastní procesu
formování a ověřování v praxi možných mechanizmů spolupráce s Evropou.
Vyzkoušené a ověřené postupy by později mohli být aplikovány i ve vztazích
EU s Běloruskem.

Běloruská

společnost

pozorně

sleduje

vývoj

situace

na

Ukrajině,

porovnává ekonomické ukazatele, úroveň života apod. Proto každý úspěch
nebo problém účasti Ukrajiny v evropské integraci podstatně ovlivňuje
formování veřejného mínění v Bělorusku.

1.2.5

Běloruská společnost a Evropa.

Při vší důležitosti výše uvedených faktorů pro rozvoj spolupráce Běloruska
s EU je ale zřejmé, že budoucí vztahy budou závislé především na volbě
běloruských obyvatel. Běloruská společnost je v přechodném období. Velkou
překážkou pro volbu směrování budoucího vývoje státu jsou nízká úroveň
národního sebevědomí a problém identity. K tomu přispívá i nepřímé
potlačování běloruského jazyka a tradic za vlády A.Lukašenka.

Základním

kamenem

současné

situace

podle

mého

názoru

byla

neschopnost běloruských politických elit vést národ v úplně jiných (za SSSR
ani nepřípustných) podmínkách nezávislosti novým směrem. Západ byl stále
podezřelý a tak podle «post-sovětského» chápání světa byla vybrána cesta
zachování v menší míře transformovaného komunistického systému a
sjednocení z Ruskem.

Elity nebyly schopny zformulovat národní ideu a nenabídly společnosti
realistickou

koncepci

budoucnosti

Běloruska.

Lze

s jistotou

říci,

že
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neexistoval

životaschopný

projekt

rozvoje

běloruského

státu

směrem

k demokracii a tržním reformám. Nesmíme totiž zapomenout, že elity byly
tvořeny především stranickou i hospodářskou nomenklaturou a hlavním
rysem post-sovětské společnosti byla náklonnost k hodnotám tzv. sociální
spravedlivosti nařizovaných komunistickou ideologií. Právě převaha těchto
hodnot nad politickými a ekonomickými svobodami a právy občanů vedla
k dominaci populistických post-sovětských sil a faktické podpoře společnosti
autokratického režimu přetrvávajícího dodnes.

Normální občanská společnost je založena na fungování politických a
občanských institucí, jejichž prostřednictvím probíhá sjednocení skupin
obyvatel

na

základě

různorodých

ideologií,

sociálních

platforem

a

profesních nebo kulturních zájmů. Takzvaná «vertikála moci» vybudovaná
A.Lukašenkem

ale

po

dlouhá

léta

vyvíjí

maximální

snahu zabránit

konsolidaci běloruských občanů kolem takových institucí a podporuje
iluzorní naděje příživnictví jednotlivce na státu, občanskou a politickou
pasivitu.

Jakákoliv

občanská

iniciativa

je

brána

státní

mocí

jako

destabilizující faktor, který musí být buď tvrdě potlačen, nebo integrován a
později přeměněn na loutku v ideologických směrnicích 9 .
Je

používán

model

svérázného

autokratického

korporativizmu,

kontrolovaného trhu a kontrolované demokracie. Politika se omezuje na
spolupráci výkonné moci s vybraným počtem ověřených loajálních lidí
představujících korporativní skupiny. Výměnou za poslušnost a souhlas hrát
podle pravidel stanovených státní mocí korporativní skupiny dostávají uměle
vytvořený monopol na reprezentaci zájmů odpovídajících skupin obyvatel,
odvětví průmyslu apod. (přičemž na oplátku musejí provádět státní politiku
v přidělených segmentech, odvětvích a jejích představitelé nesou personální
odpovědnost za udržení ideologických směrnic a «klidu» ve svěřené oblasti).
Tím pádem se takové korporativní skupiny stávají součástí státního aparátu.
Podstatným problémem pro lidí středního a staršího věku zůstává
překonání stereotypů z dob SSSR. Pro dost velkou část společnosti bylo
9

http://www.nmnby.org/pub/0702/26m.html
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těžko představitelné, že již nepatří do velkého impéria, známého a
obávaného po celém světě, ale že žijí v nezávislém

středně-velkém

evropském státě. Pocit «společenské převahy» existující a podporovaný za
dob SSR byl vytlačen pocitem «společenského pesimismu», absenci víry
v budoucnost svého státu a idealizace životu v jiných 10.

Lze pochopit integraci do Ruska podpořenou nostalgií a přetrvávající státní
kampaní v masmédiích, současně jsou ale fenoménem docela velké
proevropské náklonnosti mezi běloruským obyvatelstvem. Plnohodnotná
informace o Evropě je skoro nedostupná a obecná úroveň informovanosti o
reálních

procesech probíhajících v Evropě je velice nízká. Masmedia

podávala jen záporné komentáře k rozšíření EU a cíleně se zaměřovala na
zhoršování života obyčejných občanů nových členských států.

Podle mě nejpůsobivějším faktorem pro Bělorusy je a bude obyčejné
porovnání životní úrovně Poláků a Litevců s běloruskými poměry, které může
mít velký účinek na rozhodování obyvatel Běloruska.

Kromě toho stalé rozšiřující se možnosti cestování, rozvoj komunikačních
kanálů a celková globalizace světa a Evropy dává možnost mladší a střední
věkovým kategoriím Bělorusů srovnávat «osobitý běloruský» model rozvoje
se sousedními státy a srovnávat změny probíhající na Ukrajině i v Rusku.
Mládež již nezažila nebo jen málo pamatuje komunistickou minulost a chce
žít podle trendů stanovených Západem i být součásti evropské a ne
sovětské (pro většinu mladých nepochopitelné) kultury.

Při všech rozporech společenského vědomí občanů současného Běloruska
na úrovni generací - převážná většina obyvatelstva bez rozdílu věku
podporuje nezávislost Běloruska a nevidí budoucnost země v zapojení do
jiného státu. Většina Bělorusů se pokládá za Evropany, asociuje Bělorusko s
Evropou a zastává názor že Bělorusko musí mířit k integraci do společné

10

А.Четвериков. Европейский Союз: новый этап интеграции (политико-правовые аспекты)
ZDROJ 16, str. 48
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Evropy. Při tom se jeví zajímavým fakt, že značná část Bělorusů zároveň
zastává názor integraci jak s Evropou tak i s Ruskem (viz.Ruský faktor).

Dost zajímavou vypovídající hodnotu v otázce integraci do Evropy a
vytváření a formování názoru běloruských občanů na evropské instituce i
možný evropský směr běloruské zahraniční politiky mají výsledky průzkumů
prováděných Nezávislým institutem sociálně-ekonomických a politických studií
v letech 1999-2002, kde na otázku «Ke kterým formám integraci se Západní
Evropou by mělo mířit Bělorusko?» (možné bylo vybrat několikrát variant
odpovědí) Bělorusové odpovídali následovně 11.

(možné odpovědí)

6.1999

11.1999

9.2000

11.2000

Ráda Evropy

48.1%

36.6%

30.3%

36.6%

EU

46.8%

39.2%

32.2%

32.5%

NATO

5.0%

5.3%

2.6%

6.1%

Bez odpovědí

2.4%

33.0%

40.4%

39.0%

12.2002

60.9%

Jako komentář k uvedeným údajům lze uvést velký rozdíl mezi oceněním EU a
NATO. Nízká úroveň podpory NATO je vysvětlitelná tím, že od dob SSSR až dodnes
(za aktivní podpory státních masmedií) je u převážné části běloruského obyvatelstva
táto vojensko-politická organizace asociována především s agresí nežli s podporou
míru a stability. Tato skupina (převážně staršího) obyvatelstva je plně využívána pro
populistickou rétoriku běloruských vládních kruhů (málokdo ví, že Bělorusko je
zapojeno do programu mírového partnerství NATO a má stalého představitele
v ústředí této organizace), které způsobem odvádění pozornosti na hledání vnitřních
a vnějších nepřátel maskují narůstající sociálně-ekonomické problémy.

Nejen obyčejní běloruští občané, ale i představitelé politických elit však
mají problémy s opovědí na konkrétní dotazy týkající se Evropy. Jak vysocí
11

http://www.iiseps.org/bullet.html
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státní úředníci, tak i řada představitelů opozice si plete pojmy jako EU a
Rada Evropy, Evropský parlament a Parlamentní shromáždění Rady Evropy
apod. Právě nové členské státy EU by se měly v budoucnu aktivně zapojit do
procesů seznamování běloruské společnosti s Evropskou unií a zkušenostmi
evropské integrace.

Nehledě na to, že zůstává na evropské periferii, se již dnes může
běloruská společnost přes svoji intelektuální elity zapojovat do «Velké
humanitní Evropy» a tím pádem urychlovat proces reálného pochopení svojí
evropské identity Bělorusy.

1.3.

Běloruská koncepce «odpovědného sousedství» z EU.

Nutno uznat, že i přes značné rozdíly v pohledech na politickou situaci
v Bělorusku se vládní představitele nikdy nevyslovily o sekundárnosti vztahů
s EU. Nehledě na napětí v rozdílných politických názorech do roku 2004
běloruská strana vyvíjela značné úsilí ke zlepšení stavu. Smysl těchto snah
byl zformulován běloruským MZV v roce 2000 do koncepce «odpovědného
sousedství» 12 s EU. Tato koncepce se v zahraniční politice Běloruska
projevila v následujících krocích:

1. Vypracování

celostátní

komplexní

strategie

spolupráce

Běloruska s EU.

Tato strategie

byla označena za jednu z priorit zahraniční politiky.

V roce 1999 byl vytvořen mezirezortní výbor, který se měl zabývat
problémy účasti Běloruska v procesech evropské integrace. Schází se
regulérně

dodnes

a

vypracovává

konkrétní

doporučení

státním

orgánům. Ve většině případů se ovšem tato doporučení míjejí účinkem
vzhledem k celkové závislosti deklarování (slovo « deklarování » jsem
použil to záměrně – protože víc než 10 let nejde o nic jiného než o
prázdná slova) na momentální politické situaci.

12

В.Ромашко, Беларусь за единую и равноправную Европу. Zdroj 6, str.7-9
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2. Bělorusko
členských

uznává,
státu

že
EU,

jeho

zájmům,

odpovídá

stejně

vytvoření

jako

zájmům

soběstačného

celoevropského bezpečnostního systému.
Celoevropský systém by měl spravedlivě zabezpečovat zájmy všech
států kontinentu. Podle mínění běloruských diplomatů a odborníků, jak
ze státních tak i nestátních orgánů a organizací se právě celoevropské
bezpečnostní

problémy

mohou

stát

dalším

důležitým

bodem

společného zajmu a rozvoje spolupráce mezi Běloruskem a EU
nehledě na existující patovou poltickou situaci 13.

3. Stimulování přechodu EU od politiky omezení ve vztahu
k Bělorusku k politice zapojování Běloruska do konstruktivní a
vzájemně

prospěšné

spolupráce

a

procesů

spojené

s evropskou integrace.
Bělorusko oficiálně deklarovalo připravenost brát v úvahu doporučení
evropských institucí, ale za to očekávalo uvážení argumentace
běloruských oficiálních orgánů řídicími organy EU, které by měly
vstřícné kroky vůči běloruskému státu bez vznesení předběžných
podmínek na dodržování lidských práv a svobod apod..

Tzv. «koncepce zapojení» Běloruska je podporována i určitými
politickými kruhy v Evropě, zastávajícími názor, že politika izolace
Běloruska jen zhoršuje vnitropolitického vývoje v Bělorusku. Nepřímo
to uznává i EU, která provedla přesměrování programů TACIS a
TACIS-Democracy na nestátní sektor a stanovila si nový cíl formování

instituci

občanské

společnosti

v Bělorusku,

rozvoj

svobodných spolku a asociaci občanů. Do nástrojů formování nové
občansko-politické struktury běloruského společnosti patří i projekty
přeshraniční (sub-regionální) spolupráce. Například kromě rozvoje
účasti Běloruska v již existujících projektech «Bug» a «Něman», se
předpokládalo

13

zapojení

běloruských

západních

regionů

do

О.Ермолович. РБ и формирование новой архитектуры европейской безопасности. ZDROJ 12, str.20-31

26

ekonomického projektu «Pro Evropa Viadria» ve kterém spolupracují
Německo a Polsko 14.

4. Rozvoj programu spolupráce Běloruska s EU.
Jde o znovuotevření procesu ratifikace «Dohody o partnerství a
spolupráci mezi Evropskou unií a Republikou Bělorusko»

Právě tato položka koncepce «odpovědného sousedství» je pro
běloruské ministerstvo zahraničí nejtěžší, skoro nereálné uskutečnit
vzhledem k tomu, že proces případného znovuotevření ratifikačních
procesů ze strany EU je přímo podmiňován konkrétními politickými
změnami v Bělorusku, které se ukazují jako nedosažitelné. Zůstává
jen u deklarací běloruských vládních činitelů o nechápání osobitosti
«běloruské cesty» za strany EU a o politice «dvojitých standardů» vůči
Bělorusku.

5. Rozvoj spolupráce Běloruska v rámci iniciativy EU «Nothern
Dimension».
Oficiální začátek novému směru v politice EU – spolupráce v rámci
projektu

«Nothern

Dimension»

konferenci v Helsinkách

–

byl

položen

na

mimořádné

v listopadu 1999 (Finsko tehdy předsedalo

EU) za účasti ministrů zahraničních věci členských států EU, Ruska,
Polska, Pobaltských států, Norska a Islandu. Základním cílem tohoto
směru spolupráce bylo upevnění stability a bezpečnosti v Evropě,
spolupráce v oblasti energetiky, těžby přírodních zdrojů, ochrany
životního

prostředí,

dopravy,

spojů

a

komunikací,

obchodu,přeshraniční právní spolupráce v boji s nelegální migrací a
pašováním.

Bělorusko regulérně demonstrovalo zájem o perspektivy rozvoje
«Nothern
spolupráce

14

Dimension»,
a

v projevu

jehož

nedílnou

běloruského

součástí

představitele

je

regionální

zaznělo,

že

http://www.viadrina.org.pl/biuletyn.php/p/19
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Bělorusko je velice zainteresováno na svém připojení k programu
spolupráce v rámci této iniciativy. V souvislosti s tímto Bělorusko
požádalo o status pozorovatele (nebo jakýkoliv jiný status) v programu
«Nothern Dimension » 15

Zároveň se Bělorusko obrátilo na EU s žádostí o podporu běloruské
iniciativy zapojit se do projektů, probíhajících v rámci «Nothern
Dimension» (konkrétně v zapojení Běloruska do společného ruskolitevského projekt – Správa toku řeky Něman,

Školení veřejných

zaměstnanců, Boj proti šíření AIDS, Vytvoření informačního centra pro
podnikatele, Boj se zločinem a posílení pohraničních kontrol, Program
zvyšování kvalifikace celníků a taky účasti v práci Euro-fakulty a
studentských výměnných pobytu)

6. Rozvoj obchodně-ekonomických vztahů Běloruska a EU.
Evropa je hlavním obchodním partnerem Běloruska mimo SNS.
Obchod se státy EU má velký

význam pro Bělorusko protože je

stabilním zdrojem devizových příjmů a technicko-průmyslové produkce
potřebné pro rozvoj běloruského průmyslu.

V projevu na společném zasedání hlav běloruských diplomatických
misi

22.

července

2004

prezident

A.Lukašenko

podotknul:

«Ekonomická složka je hlavním prvkem naších vztahů s EU. Role EU
a Evropy v naším zahraničním obchodě stále narůstá. Jestli v letech
1994-96 podíl EU v běloruském exportu činil 8-10%, tak v současné
době se podíl Evropy na běloruském exportu blíží 40%. To je veličina
porovnatelná

s Ruskem

a

tisíce,

stovky

tisíc

stalé

fungujících

pracovních míst.

Evropská unie má klíčový význam i jako zdroj investičního importu do
Běloruska.

Moderní stroje a zařízení, technologie a technologické

procesy potřebné pro další modernizaci průmyslu a zemědělství sice

15

Ю.Шевцов. Беларусь: медленный дрейф к Европе. ZDROJ 13 , str. 26-53
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jsou částečné vytvářeny ve spolupráci s ruskými vědci a s využitím
technologii světové úrovně, ale většina je importována z evropských
států.

Bouřlivý rozvoj našeho průmyslu potřebuje úvěrování včetně toho ze
vnějších zdrojů. Jeho hlavním zdrojem jsou opět členské státy EU,
jejichž podíl se rovná 95% z celkových úvěrově-finančních zdrojů
plynoucích do naši ekonomiky ze Západu. Takže sousedství Běloruska
s EU má strategický význam – je to objektivní a nestranné. 16»

Musím uznat že v posledních letech v EU probíhá jistá evoluce pozice a
uznání neefektivity široké izolace Běloruska. Často zaznívají hlasy o
neúčinnosti těchto opatření a potřebě hledání a realizace jiných cest
ovlivňování Běloruska. Ale i přes to, bez ohledu na jistý pokrok dosažený
v oblasti obchodně-ekonomické spolupráci, jsou netarifní opatření používaná
vůči řadě nejdůležitějších položek

běloruského zahraničního obchodu

(kvantitativní omezení a antidumpingové sankce) stále brzdami rozvoje
běloruského exportu do členských států EU a optimálního zatížení výrobních
kapacit běloruských podniků-exportérů.

1.4.

Politické opce Evropské unie vůči Bělorusku.

V současné době by Evropská unie pochopitelně ráda viděla Bělorusko na
cestě k plnohodnotným evropským standardům. Vedení Běloruska také
chápe nutnost reformních kroků. A právě v tom tkví hlavní otázka: jakou má
být optimální politika EU aby podpořila transformaci v Bělorusku?

Již dlouhá léta existují a asi dlouho budou existovat jen dvě možné
varianty – snadná a komplikovaná.
Snadnou a dlouhodobě přetrvávající variantu lze krátce definovat tak:
Bělorusko se má na začátku změnit podle doporučení i návrhu EU a až na
základě těchto změn začne Evropská unie aktivní spolupráci.

16

www.president.gov.by/rus/president/speech/2004 Выступление президента РБ: Внешняя
политика РБ в новом мире, на совещании с руководителями загран.учрежений Беларуси.
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Táto možnost nebude fungovat proto, že se nejedná o nic jiného, než již od
roku 1997 existující politiku Evropské unie vůči Bělorusku, pouze v novém
obalu. Tahle varianta byla uznaná jako neúspěšná z obou stran a vedla by
opakovaně do slepé uličky s negativními následky v budoucnu. Formulování
ultimát ze strany EU se ukázalo jako neúčinné a neúspěšné pro obě strany.
Běloruské vedení navíc vyhlašovalo na oplátku podobná bezvýsledná
ultimáta i vůči EU.

Vedoucí představitelé EU zabývající se zahraniční politikou by měli začít
chápat, že pouze vnějším nátlakem Bělorusko na cestu změn nasměrovat
nelze. To ale vůbec neznamená, že by Bělorusko nechtělo nebo nedělalo
kroky kupředu v oblastech které zajímají EU. Dílčí změny v Bělorusku stále
probíhají a za předpokladu stabilní situace ve východní Evropě budou
probíhat i nadále. Důležité je podle mě pochopení, že tyto změny budou
probíhat jen do té míry, jakou pokládá za vhodnou a výhodnou (nebo kterou
může přijmout v nozi) současné vedení republiky, ale v žádném případě
nesmí ukázat slabost pod tlakem ze zahraničí.

Jestli tedy bude přijata varianta bezpodmínečných změn vyžadovaných ze
strany

EU na

běloruské

straně

(nebo-li

spíš

automaticky

podpořen

přetrvávající stav) výsledek bude očividný – nic se nezmění. Tato varianta
podle mého názoru není životaschopná a v tomto případě snadná cesta
neznamená cestu nejefektivnější.

Další - účinnější - variantou

vývoje evropské politiky vůči Bělorusku by

mohlo být postupné zapojení do širší spolupráce v otázkách které mají
reálný význam pro Bělorusko. Podle mého názoru právě přes spolupráci by
mohl být zvyšován vliv Evropy na Bělorusko, na provládní a opoziční
politické elity a především na společnost obyčejných lidi, které se ocitli ve
informačním vakuu vůči Evropě a v ní probíhajícím procesům.
Vzhledem k rozdílným názorům ve vedení členských států na politiku vůči
Bělorusku lze asi těžko předpokládat shodu vládních kruhů 25 členských
států na této variantě. S rostoucí rolí EU ve střední a východní Evropě by
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však právě tato složitější volba možné vedla k průlomu v patové situace
s Běloruskem ležícím na strategické křižovatce Evropy.

Níže bych si chtěl pokusit podrobněji popsat faktory, které by

evropští

politici měli brát v úvahu při posuzování volby mezi dvěmi úplně rozdílnými
variantami budoucího rozvoje:
•

EU a Bělorusko jsou přímými sousedy se společnými hranici
v délce více než 1000 km od května 2004. Myslím si, že i přes
všechny rozpory EU i Bělorusko preferují, aby tyto hranice spíše
spojovaly než rozdělovaly..Tento faktor znamená mnohem víc
než-li jen sousedství na geografické úrovni.

•

Právě přes Bělorusko leží hlavní tranzitní cesta z Ruska do
Evropy. Jakýkoliv druh tranzitní dopravy přes Bělorusko je
minimálně o 30 procent kratší než přes sousední státy, což je
velice

podstatná

komparativní

výhoda

z hlediska

přepravců.

Kromě toho je oproti jiným post-sovětským státům v Bělorusku
stále lépe rozvinutá dopravní infrastruktura.
•

Členství Běloruska v Evroasijském ekonomickém společenství do
kterého patří kromě Ruska i Kazachstán, Kyrgyzie a Tádžikistán
nabízí

zahraničním

investorům

při investicích do výroby

v

Bělorusku dosáhnout na nejen domácí 10 milionový trh ale i na
200

milionový

společný

trh

Evroasijského

ekonomického

společenství. Kromě toho je na území Běloruska otevřeno několik
ekonomických zón volného obchodu. Jedna z nich – v Brestu – se
nachází

v nejzápadnějším

a

nejdůležitějším

dálničním

a

železničním příhraničním bodu bývalého SSSR a teď – Běloruska.
Po rozšíření EU se právě ekonomická zóna volného obchodu
«Brest» stala jedinou zónou umístěnou přímo na hranici s EU.
•

EU

aktivně

pracuje

nad

vytvořením

nových

možností

v

energetické spolupráci s Ruskem. Energetická závislost Evropy
na dodávkách ruských surovin bude jen narůstat a nabývat na
strategickém významu. Polsko, Ukrajina a Bělorusko jsou tři
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nejvýznamnější státy z hlediska tranzitu surovin do EU. Územím
Běloruska
Největší

prochází
ropovodní

Bělorusko.
Evropa»

systém

Existují
a

také

KAPUŠANY»
Rusko-EU

17

strategický

plány
na

plynovod

«DRUŽBA»

na

«Jamal-Evropa».

taky

zdvojnásobení

výstavbu

plynovodu

prochází

přes

kapacity«Jamal«KOBRIN-VELKÉ

přes Bělorusko a Polsko do Evropy. Na summitu

v říjnu

2001

bylo

propojení

elektrických

síti

deklarováno jako oblast velkého společného zájmu obou stran. Je
jasné, že v krátkodobém a střednědobém horizontu není možné
zabezpečit potřebnou pro Evropu novou jednotnou infrastrukturu
energetické dopravy bez Běloruska. Neexistuje ani možnost
zabezpečit fyzickou ochranu plynovodů a ropovodů mezi Ruskem
a Evropou bez spolupráce s Běloruskem, zvlášť po událostech 11
záři 2001. Právě proto je EU maximálně zainteresována na
stabilní

situaci v Bělorusku

-

státě přes

který

jdou hlavní

strategicky významné energetické tranzitní tepny EU.
•

EU uvažuje o vytvoření společného ekonomického prostoru
s Ruskem.

Opomineme-li

geografického

hlediska

politické

není

možné

neshody,
si

dokonce

představit

i

z

efektivně

fungující ekonomický prostor mezi EU a Ruskem, pokud z něj
bude vyškrtnuto Bělorusko ležící uprostřed. Kromě toho bylo
Bělorusko pro Rusko obchodním partnerem číslo 2. hned po
Německu. Bělorusko s populací deset milionů má s Ruskem obrat
zboží na 11 mld.USD a předběhlo i Čínu s obratem «jen» 10,5
mld.USD 18
•

Západní Evropa v celku a Evropská unie zvlášť jsou znepokojené
problémem rychlého stoupání nelegální migrace. Nicméně málo
kdo z politických elit Evropy si uvědomuje, že právě Bělorusko na
svých západních hranicích brzdí vlnu nelegálních migrantů z Asie
do

17
18

Evropy.

Podle

nejopatrnějších

hodnocení

běloruských

Víz. Přílohy
С.Марынов. ЕС - Беларусь: требования времени. ZDROJ 4, str.9
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odborníků se na území Běloruska v roce 2004 zdržovalo od 100
do 200 tisíc nelegálních emigrantů snažících proniknout do EU.
Tím pádem Bělorusko svým úsilím a za svoje prostředky
zastavuje obrovskou vlnu nelegálních migrantů mířících do
evropských států. Vynakládané úsilí je bez pochyby v přímém
zájmů Evropské unie, bohužel ze strany EU nebyla poskytnuta
v tomto směru žádná podpora (aktivně se spolupracuje jen na
úrovní OSN)
•

V souvislosti se dvěma výše uvedenými

body nelze opomenout

ani otázku mezinárodního boje s terorizmem, která je těžce
představitelná

minimálně

ve

východní

Evropě

bez

Běloruska ležícího na křižovatce mezi Evropou a

účasti

Asii. Jako

přiklad by šlo uvést velké politické a finanční investice EU kvůli
bezpečnostním obávám do uzavření provozu na Černobylské AES
a

předpokládaného

uzavření

Ignalinské

AES

v Litvě.

Obě

atomové stanice jsou umístěné na hranicích s Běloruskem a je
těžce představitelné že jejích fyzickou bezpečnost zvlášť ze
vzduchu lze zajistit bez účasti Běloruska.
•

Suverénní Bělorusko bylo a zůstává velice stabilním státem.
Absence teritoriálních sporů ze sousedy, etnického a konfesního
nepřátelství ve společnosti, příspěvek Běloruska do kladného
řešení vážné otázky nukleárního dědictví po SSSR činí Bělorusko
čistým dodavatelem bezpečnosti v sub-regionu a tím pádem i
v evropském kontextu. Evropa která zaplatila a dál platí za
následky lokálních a regionálních konfliktů velkou cenu, by možná
měla více vážit tuto stránku bezpečného Běloruska 19.

19

С.Марынов. ЕС - Беларусь: требования времени. ZDROJ 4, str. 10-11
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2.OBCHODNĚ-EKONOMICKÉ VZTAHY
BĚLORUSKA A EVROPSKÉ UNIE.
2.1

Vývoj obchodně-ekonomických vztahů EU a Běloruska

Po vyhlášení samostatnosti v roce 1990 podobně jako zbytek bývalých
sovětských republik Bělorusko nepřevzalo závazky SSSR (nástupcem stalo
Rusko) plynoucí z ekonomických dohod, ale vzhledem k nevyjasněnosti
právních vztahů obchodní podmínky uzavřených dohod automatický platily
pro státy bývalého SSSR dál a byly postupně nahrazovány dvoustrannými
mezistátními dohodami.

Evropské společenství (a později EU) postupně nahrazovalo smlouvy
se SSSR z roku 1989 za smlouvy k jednotlivým ekonomickým bodům a
odvětvím

obchodní

spolupráce,

které

později

měly

být

nahrazený

Smlouvami o Partnerství a Spolupráci s jednotlivými nově vzniklými státy.
Podpis

smluv

pobíhal

podle

diferencovaného

přístupu

odpovídajícího

procesu změn a snah jednotlivých států k ekonomické transformaci a
přechodu k tržnímu hospodářství.

První větší významnou smlouvou mezi Běloruskem a EU byla Dohoda o
kvótách pro export běloruského textilu do Evropského Společenství.

Před vstupem v platnost Smlouvy o partnerství a spolupráci měla
regulace

obchodně-ekonomických

Prozatímní

smlouvy

o

obchodě

vztahů
mezi

mezi

stranami

Běloruskem

a

řízena

EU,

která

být
podle
byla

podepsaná 26. dubna 1996 v Bruselu. Z běloruské strany byla podepsána
premiérem M.Čigirem, ze strany Evropské Komise a států EU – členem
Evropské Komise H.Van den Brookem.
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Prozatímní Smlouva stanovila následující režim obchodu mezi RB a EU :

1. Obchod s EU je osvobozen od kvantitativních omezení (s výjimkou
textilu) a zakládá se na bázi tzv. maximální přízně:
•

import běloruských průmyslových výrobků do EU je zdaněn
obvyklým nebo autonomním clem Jednotného celního tarifu EU
(menším ze dvou)

•

import běloruské zemědělské produkce do EU se řídí režimem
stejným

jako

celní

režim

pro

průmyslové

výrobky

(bez

kvantitativních omezení)
•

import běloruských výrobků z oceli do EU také nemá kvantitativní
omezení (zatímco tento import z Ukrajiny, RF a Kazachstánu do
EU je striktně omezen)

•

import běloruského textilu do EU je stejně jako v letech 19931994 je omezen kvótami, stanovenými v souladu se Smlouvou
mezi

Běloruskem

a

Evropským

Společenstvím

o

obchodu

s textilními výrobky od 1.04.1993.

Přesto

počínaje rokem 1995 běloruští výrobci textilu dostali možnost

úlevy, jestliže splní podmínky exportu do EU textilních výrobků vyrobených
s použitím surovin dodávaných ke zpracování zákazníky z EU. Souvisí to se
změnou Všeobecného systému preferenci EU od 1.01.1995.

Bělorusko dostalo možnost jednostranně použít kvantitativní omezení
k importu určitých výrobků z EU, v případě že se import uvedených výrobků
může se negativně odrazit na určitém odvětví běloruské ekonomiky, které se
potýká s problémy.

2. Právní režim obchodu s EU po vstupu v platnost Smlouvy o partnerství a
spolupráci bude do značné míry regulován principy a normami WTO.

Obě smlouvy zahrnovaly i body o vytvoření společného orgánu Běloruska a
EU k řešení aktuálních otázek v rámci Smlouvy o partnerství a spolupráci:
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v počáteční fázi – Společného Výboru a po vstupu v platnost SPS – Rady
pro spolupráci. Strany projevily oboustranný záměr používat tento orgán
s maximální efektivitou. Začátkem roku 1997 běloruská strana ukončila
přípravné práce vymezující složení běloruské části Rady pro spolupráci. Co
se týče Evropské Komise - na konci roku 1996 formování Společného
Výboru ze strany EU bylo pozastaveno.

Bělorusko ukončilo vnitrostátní procedury potřebné ke vstupu v platnost
Prozatímní Smlouvy začátkem února 1997 (Výnos prezidenta Běloruska
№122 ze 3.02.1997 ). EU ze svoji strany neukončila formální procedury
potřebné k ratifikaci Prozatímní Smlouvy, vzhledem k čemu Prozatímní
Smlouva nenabyla platnosti ani v současné době.

Pozitivním

efektem

počáteční

fáze

spolupráce

mezi

Běloruskem

a

Evropským společenstvím bylo zapsání Běloruska od 1.01.1993 na seznam
států, které používají výhody v rámci Všeobecného systému tarifních
preferencí ES, což poskytlo možnost v určité míře vyřešit problém vstupu na
trhy evropských států. Zároveň

s tím ale systém preferencí Evropského

Společenství předpokládal dost širokou škálu přímých a nepřímých omezení
bezcelního dovozu výrobků.

Od 1.01.1995 Rada EU uvedla v platnost nové, pozměněné schéma
Všeobecného systému preferenci pro průmyslové výrobky, na jehož základě
běloruské textilní výrobky dostaly 15% slevu z importního cla EU bez
kvantitativních omezení (netýká se to kvót, stanovených Smlouvou mezi
Běloruskem a ES o obchodě s textilními výrobky z 1.04.1993). To ve značné
míře zhoršilo exportní podmínky běloruského textilu do EU, protože během
let 1993 až 1994 běloruský textil měl slevu ve výší 100% i když
s kvantitativním omezením dovozu.

Lze konstatovat, že ke konci první fáze rozvoje vzájemných vztahů
Republiky Bělorusko a EU byly vytvořeny předpoklady k vytvoření právních a
institucionálních základů vzájemné spolupráce, což bylo vidět i na dynamice
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obratu zboží, kterou znázorňuje níže uvedená tabulka z běloruských
statistických zdrojů .

Tabulka 1.
Dynamika obchodu mezi Běloruskem a EU v letech 1995-1996
(v tis.EUR) 20
Rok

Import EU

1995

561 572

1996

416 374

A%

Export EU

A%

Obchodní bilance EU

885658
-26

902 439

+324 114
+2

+486 065

Zhoršení situace ve vzájemných vztazích nastalo po uskutečnění referenda
o změnách a doplnění ústavy z roku 1994 v Bělorusku v roce 1996, které
bylo ze strany EU vyhodnoceno jako podstatný odklon politického vedení
Běloruska od základních principů popsaných v
partnerství

a

spolupráci.

Důsledkem

bylo

preambuli Smlouvy o

zpomalení

a

postupná

minimalizace spolupráce.

Dne 24. října1996 Evropský parlament přijal, a 11. prosince.1996 potvrdil
rezoluci, jejímž hlavním bodem bylo rozhodnutí pozastavit ratifikaci Smlouvy
o partnerství a spolupráci a plnění Prozatímní smlouvy mezi Běloruskem a
členským státy EU (která nepotřebovala ratifikaci parlamenty členských států
Evropské unie).

Zmražení vzájemných vtahů EU s Běloruskem na politické úrovni v
podstatě nemělo žádný vliv na rozvoj obchodně-ekonomických vztahů. Celý
rok 1997 a skoro do konce roku 1998 celkové objemy obratu zboží mezi EU
a Běloruskem rostly.

20
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Tabulka 2.
Obchod mezi Běloruskem a EU v letech 1997-1998 (v tis.EUR). 21
Rok

Import EU

A%

Export EU

A%

Obchodní bilance EU

1997

435 814

+5

1 232 858

+37

+797 044

1998

463 943

+6

1175 017

-5

+711 074

V roce 1999 obchod mezi Běloruskem a EU prudce poklesl, což bylo
způsobeno důsledky srpnové finanční krize v Ruské federaci, na jejiž

pro

ekonomiku je Bělorusko těsně napojeno. Export EU do Běloruska klesl o
13%.Výsledkem toho aktivní obchodní saldo EU kleslo z 0.8 mld.EUR v roce
1997 na 0.4 mld.EUR v roce 2000. Pozitivní tendence a aktivní státní
podpora a investice vedly v roce 2001 k obnovení tempa růstu exportu EU
do Běloruska.

Tabulka 3.
Obchod mezi Běloruskem a EU v letech 1999-2002 (v tis.EUR) 22
Rok

Import EU

A%

Export EU

A%

Obchodní bilance EU

1999

539 302

+16

1 023 896

-13

+484 594

2000

742 240

+38

1 137 490

+11

+395 250

2001

690 036

-7

1 393 374

+22

+703 338

2002

856 543

+24

1 493 594

+7

+637 051

Od 01. ledna 1998 Bělorusko ztratilo preferenční právo exportu minerálních
hnojiv do EU. Od té doby platilo pro minerální hnojiva importovaná do EU
z Běloruska obyčejné celní tarifní pásmo. Pro draslíková hnojiva (asi 10-11%
světové

výroby

je

soustředěno

v Bělorusku)

celní

tarifní

pásmo

EU

ponechává dovoz s celním tarifem 0 (nula).

Platnost Smlouvy mezi EU a Běloruskem «O regulaci obchodu s textilními
výrobky» z roku 1993 byla opakovně prodloužena v roce 1999 do roku 2004.

21
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V celku se obchodní vztahy mezi Běloruskem a EU rozvíjely dynamicky, ale
neodpovídaly možnému potenciálu. Až v letech 2002-2003 se objevila
kladná tendence postupného vyrovnání vzájemných toků zboží, především
kvůli narůstání běloruského exportu (draslíku a především surové ropy
z Ruska zpracované v běloruských rafineriích do ropných produktů).

Tabulka 4.
Dynamika zahraničního obchodu mezi Běloruskem a Evropskou unii
v letech 1998-2003 (mln.USD).

Rok
Obrat zboží
Export
Import
Saldo

1998
2069
516
155
-1038

1999
1848
526
1321
-795

2000
1980
689
1291
-601

2001
2089
821
1268
-467

2002
2921
1440
1481
-41

2003
4056
2279
1777
502

Podle výsledku roku 2003 nárůst obratu zboží byl 39% oproti roku 2002.
V absolutních číslech obrat zboží s EU představoval 4,056 mld.USD, při
objemu exportu 2,279 mld.USD (+58%) a objemu importu zboží 1,777
mld.USD (+20%). Poprvé bylo saldo běloruské obchodní bilance kladné a
ihned se vyšplhalo na 502,4 mln.USD. Podíl starých členských států EU
v zahraničním obchodě mimo SNS představovalo 50,64% 23

Největším obchodním partnerem Běloruska mezi starými členskými státy
EU bylo Německo (15% obratu mimo SNS), Velká Britanie (12,7%),
Holandsko (6,3%) a Itálie (5,2%).

Po uvážení důležitosti rozvoje obchodního partnerství mezi Běloruskem a
EU běloruská vláda rozhodla o nastavení příznivých podmínek pro vstup na
běloruský trh výrobků z textilu dovážených z Evropské unie, nehledě na to,
že toto opatření ztíží splnění závazků, přijatých Běloruskem v rámci
mezinárodních dohod se třetími státy, formování celního svazu i společného
státu z Ruskem a také i jednání o připojení Běloruska do WTO s členskými
státy této organizace. V souladu s Dohodou o obchodu textilem a textilními

23
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výrobky mezi Běloruskem a EU která byla prolongována do roku 2004, vláda
Běloruska prozatímně stanovila snížené sazby dovozních celních poplatků
na textilní výrobky pocházející z států - členů EU 24

Zároveň s tím při provádění «antidumpingových prověrek» vůči běloruské
produkci EU posuzuje Bělorusko jako stát s «netržní ekonomikou» což je
klíčovým momentem v otázce brzdění obchodních vztahů.

Ve struktuře bělorukého exportu do EU v roce 2003 převládala minerální
hnojiva. Jejích podíl na celkovém exportu do EU byl skoro 65%. Hlavním
odběratelem běloruské minerální produkce v rámci EU je Velká Britanie, jejíž
podíl činí 60,1% z celkového exportního obchodu Běloruska se státy EU.

Druhým nejvýznamnějším artiklem běloruského exportu do EU byl textil a
textilní výrobky (8,8% z celkového exportu do členských států EU). Hlavními
odběrateli byly Německo, Itálie a Nizozemsko

Třetí místo v běloruském exportu do EU obsadily obecné kovy a výrobky
z něj (7,7 % celkového exportu do členských států EU). Hlavními odběrateli
byli Německo, Itálie a Španělsko.

Export produkce chemického a s ním vázaného průmyslu klesl v roce 2003
o 5,5% kvůli zavedení antidumpingových opatření vůči produkci běloruského
chemického průmyslu členskými státy EU.

Mezi důležité exportní artikly exportu do EU patřily zároveň dřevo a
dřevené výrobky, nábytek, optika a optické přístroje, neopracované kožešiny
a kůže. Je dobře vidět

převaha surovin v exportu do EU. Ani v současné

době export výrobků s vysokou přidanou

hodnotou není nijak velký, což

ukazuje na nízkou konkurenceschopnost běloruských výrobků na trzích v
EU 25.

24

В.Улахович. Отношения между Республикой Беларусь и ЕС: состояние и перспективы развития.
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Import výrobků ze členských států EU do Běloruska v roce 2003 činil
1776,6 mln.USD

a stoupl oproti roku 2002 o 19,7% (o 292,4 mln.USD).

Podíl členských států EU v roce 2003 tvořil 15,4% celkového běloruského
importu a 50,7% importu ze států mimo SNS.

Je vidět, že tempo růstu exportu z Běloruska do EU značně převažují růst
importu z EU do Běloruska. Výsledkem exportně-importních operaci saldo
zahraničního obchodu Běloruska z EU bylo poprvé od roku 1995 kladné a
činilo 502,4 mln.USD 26. Faktem ale je, že běloruské zdroje neuvádějí že
důvodem tohoto nárůstu byl

především rychlý růst cen na ropu a ropné

produkty ve světě.

Ve struktuře importu z členských států EU do Běloruska jsou tradičními
lidry elektronické a mechanické přístroje a zařízení. Produkce chemického
průmyslu - plasty, polymerní materiály, farmaceutické výrobky - byla na
druhém místě importu. Na třetím místě byly prostředky pozemního, vodního
a vzdušného transportu. Kromě toho značný podíl tvořily dodávky optických
zařízení a aparatury.

Za 9 měsíců roku 2004 obrat zboží Běloruska se členskými státy EU tvořil
5825,212 mln.USD. Tempo růstu oproti stejné době roku 2003 – 134%.
Export tvořil 3621,021 mln.USD, import – 2204,19mln.USD. Saldo obchodní
bilance bylo kladné a činilo 1416,831 mln.USD. Tempo růstu exportu ve
srovnání se stejným obdobím roku 2003 tvořilo 136,7%, importu – 130,4% 27.

Podle výše uvedených údajů můžeme posoudit, že politická izolace
Běloruska ovlivňuje vzájemné obchodně-ekonomické vztahy jen v minimální
míře.

26
27

Viz. Přílohy
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2.2

Obchodně-ekonomické vztahy s sousedními státy - stávajícími
členy EU.

Zde bych chtěl rozebrat vzájemné vztahy v obchodně-ekonomické sféře na
příkladu Polska.

Vztahy Běloruska a Polska vždy byly založeny na dobrém sousedství a
vzájemné prosperitě. K tomu přispívá společné hranice, schopnost polských
exportérů orientovat se na běloruském trhu a běloruských - na polském.

Právní základy polsko-běloruských vztahů byly položeny podepsáním
«Deklarace o dobrém sousedství, vzájemném porozumění a spolupráci» ve
Varšavě dne 10. října 1991. Podepsání aktu bylo nejen oficiálním uznáním
nezávislosti Běloruska, ale i navázáním diplomatických vztahů – uznáním
běloruské suverenity. Vztahy politické byly dobrou podporou rozvoje
vzájemně výhodné (a dá se říct i nevyhnutelné) ekonomické spolupráce
obou

států.

Polsko

bylo

po

republikách

bývalého

SSSR

největším

ekonomickým partnerem Běloruska. Oproti propadu polského zahraničního
obchodu se státy SNS o 70% v roce 1991 se vzájemný obrat s Běloruskem
naopak zvýšil o 20%. Kolem 50% z celkového počtu běloruských společnosti
se smíšeným kapitálem bylo polsko-běloruských 28.

Diky aktivitám polské strany v 90-tých letech stalé rostl i obchodní obrat
mezi státy: v roce 1995 činil 480 mln.USD, v 1996 – 527,4 mln.USD (z toho
polský import 256,2 mln.USD, export – 271,1 mln.USD). V roce 1996 se
počet společných polsko-běloruských podniků blížil ke 200, a celkové
kapitálové investice do Běloruska byly odhadovány na 70 až 80 mln.USD.

Základy obchodně-ekonomických vztahů v současné době tvoří více než 20
smluv a ujednání. O tom, že Bělorusko je pro Polsko významným partnerem
ve sféře investic svědčí stalý nárůst podílu polského kapitálu v společných
podnicích registrovaných v Bělorusku. Perspektiva postupu na Východ a
blízkost polského trhu přispěly k tomu, že v Bělorusku v roce 2004
28
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existovalo kolem 250 polsko-běloruských průmyslových a obchodních
podniků a více než 100 podniků se 100% účasti polského kapitálu 29.

Pochopitelně rozvoji oboustranných vztahů pomohl ekonomický růst v obou
státech. Polsko po dlouholeté ekonomické transformaci patří mezi státy-lidry
v oblasti reforem.

Bělorusko taky dlouhodobě vykazovalo ekonomický růst a zvýšení objemu
průmyslové produkce, což znamenalo větší poptávku po surovinách,
vybavení a zařízeních. Růst reálných příjmů obyvatelstva znamenal zvýšení
poptávky po spotřebním zboží. Zároveň ke zjednodušení platebního styku
vedlo i ustanovení jednotného směnného kursu deviz v Bělorusku v roce
2002.

Všechny

tyto

faktory

pomohly

aktivnímu

vývoji

vzájemného

zahraničního obchodu, což potvrdily i statistiky

V roce 2004 byl poprvé po dvou letech zaznamenán růst vzájemného
obchodu (kolem 400 mln.USD). V roce 2003 bylo na běloruském trhu bylo o
16%

více polského zboží než v roce 2002. Ale k vyrovnání objemu

vzájemného obchodu na úroveň roku 1997 by bylo zapotřebí hledat nové
cesty rozvoje vzájemného obchodu a zároveň odstraňovat existující bariéry
a problématické body. Běloruské podniky by měly vyhledávat nové formy
spolupráce s polskými partnery v těch skupinách zboží kterým je omezen
vstup na trhy EU, aby po jeho zpracování/přepracování v Polsku odpovídaly
normám

kvality

EU

a

z právně-obchodního

hlediska

již

nepodléhaly

evropským clům 30.

Polsko-běloruská spolupráce je také významná i pro přilákání finančních
prostředků z EU, určených na modernizaci, rozšíření existujících a otevření
nových hraničních přechodů. Problém není ani tak přímo v přechodech, jako
spíš v nutnosti vybudování potřebných a odpovídajících komunikací kolem
nich (železnice, dálnice apod.) jak z polské tak z běloruské strany. V tomto

29
30
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jsou zainteresovány i jiné státy EU, protože od května 2004 je to hranice
nejen Polska a Běloruska, ale Běloruska a celé EU.

Pohyb osob na polských hraničních přechodech s Běloruskem v letech
1992-2001
1992

1994

1996

1998

2000

2001

Počet osob (tis.)
8918 9834 10879 7160 12755 11192
ZDROJ: Państwowa Straż Graniczna Rzeczpospolitej Polskiej 31

Společným problémem obou stran jsou chybějící prostředky na rozvoj
příhraniční infrastruktury. Potřebné investice jsou vyčíslené na stovky
milionů

USD

a

obě

strany

musejí

aktivně

spolupracovat

vzhledem

k předpokládanému připojení 10 nových členských států EU ke státům
Schengeské dohody ke konci roku 2007, a tím pádem i odpovídajícího
zabezpečení jejích hranic jako vnějších hranic zóny volného pohybu osob
uvnitř všech států Schengeské dohody.

V roce

2002

běloruská

statistika

uváděla

Polsko

jako

4.

partnera

zahraničního obchodu (po Rusku, Německu a Anglii, Polsko dokonce
předběhlo Litvu i Ukrajinu) 32.

V roce 2003 obchodní obrat mezi státy vzrostl o 60% a dosáhl rekordní
úrovně v 781 mln.USD. Navíc těchto výsledků bylo dosaženo v roce, kdy vše
nasvědčovalo poklesu spolupráce vzhledem k zavedení vízové povinnosti 33.

31

http://www.pbu.wwpwp.gov.pl/images/stories/download/polska-bialorus-ukraina.pdf
http://www.intracen.org/menus/countries.htm
33
Polsko zavedlo vízovou povinnost vůči Bělorusku jako poslední z kandidátských států a i to pod stalým
nátlakem - skoro ultimatem ze strany EU.
32
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Zahraniční obchod s Polskem v letech 1999-2003
800
782

mln.EUR

700

600

500

501

495
450

420
400
1999

Podle

informaci

polského

2000

Institutu

2001

2002

2003

zahraničně-obchodních

informaci,

polsko-běloruský obchodní obrat byl v roce 2003 - 781,2 mln.USD. Ze
kterých: polský export – 394,3 mln.USD (nárůst oproti 2002 - 51%), import
z Běloruska – 386,9 mln.USD (nárůst - 70%). 34 Takže saldo vychází kladně
pro polskou stranu a to 7,4 mln.USD. Nelze zapomenout na to, že za celou
historii zahraničního obchodu obou nezávislých států Polsko mělo záporné
saldo zahraničního obchodu jen v roce 1994 (-29 mln.USD), a v letech 19972000 polský export převyšoval objemy běloruského importu na 90-95
mln.USD,a v roce 2001 vzrostl až na 130 mln.USD. Poslední dobou však
běloruská strana projevuje větší aktivitu a saldo v letech 2002-2003 kleslo
na 10-15 mln.USD

Základy běloruského importu do Polska zůstávají neměnné: minerální a
chemické výrobky/látky.

Například podíl chemických produktů stoupl z 40% v roce 2002 na 54,9%
v 2003, přitom se jejich hodnota se zvýšila nadvakrát a dosáhla 238,3
mln.USD. Podíl exportovaných chemikálií v roce 2003 klesl (z 35,2 na
26,8%), ale hodnota v penězích stoupla o 22,6 mln.USD a dosáhla 116,3
mln.USD.
34
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Polský import tradičně je koncentrován do 5 odvětví:

1. potraviny – 26,2%
2. mechanické a elektrické stroje a zařízení – 24,1%
3. dřevo a výrobky ze dřeva – 11,2%
4. obecné kovy – 7,1%
5. chemikálie – 6,6 %

Vstup Polska do EU by měl aktivovat obchodní spolupráci s Běloruskem.
Při podrobné analýze celních tarifů, můžeme konstatovat, že v případě
struktury běloruského importu za rok 2002 u 36,8% položek celní tarif
zůstane nedotčen, u 35,9% - tarif klesne a u 27,3% se celní tarify zvednou.

Když v případě vzájemného obchodu je růst víceméně nezpochybnitelný,
perspektiva investiční spolupráce je stále nejistá. Na jednu stranu rozšíření
EU posílí konkurenci, což by znamenalo, že určitý počet středních a malých
společností by chtělo převést výrobu na levnější běloruský trh. Z jiného
hlediska

investory

(a

Poláci

nejsou

výjimkou)

odpuzuje

problém

nedostatečné ochrany investic a rychle se měnící a nejisté právní prostředí.
Běloruská a polská ekonomika jdou úplně jiným směry a již několikrát se
stalo,

že

polská

společnost

zainteresována

v investicích

v Bělorusku

zjišťovala, že z evropského právního hlediska zde neexistují normální
podmínky pro podnikání.

Navíc se projevuje další problém - přetrvávající nejistota v běloruskoruských vztazích. Není tajemstvím, že spousta investorů vidí v Bělorusku jen
startovní základnu k proražení na velký ruský trh. V případě dlouhotrvajících
snah o vytvoření společného státu se vyskytuje otázka bude-li produkce
běloruských SEZ (svobodná ekonomická zóna) posuzována jako export? A
v případě

ochlazení

vzájemných

vztahů

s Ruskem

můžeme

očekávat

vytvoření větších zábran pro běloruskou produkci Ruskem. Nejistota v této
otázce také nepřidává kladné body při posuzování investičního potenciálu
Běloruska.
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V každém případě, podle běloruských statistik v roce 2003 polské investoři
odcházeli z Běloruska (191 podniků). Ke konci roku 2004 bylo registrováno
322 podniků s účastí polského kapitálu, z toho 196 – společné podniky a 126
se 100% účasti. Ale i přesto podle počtu založených společností Polsko
udrželo 3.pozici po Rusku a USA a 8.pozici podle prostředků investovaných
do těchto podniků (15,4 mln.USD). Jsou to především střední a malé
společnosti, velké polské firmy (s výjimkou Inko-Food) do Běloruska
neinvestují 35.

2.3

Dopady rozšíření Evropské unie na obchodně-ekonomické
vztahy s Běloruském

Od května 2004 se nové členské státy EU připojili k Jednotnému celnímu
tarifu a Všeobecnému systému preferencí EU. V souvislosti s tím podmínky
dosažitelnosti trhu Polska a jiných nových členských států EU pro většinu
běloruských exportních položek se zlepšily kvůli odpovídajícímu poklesu
celních tarifů.

Na druhou stranu, před rozšířením EU byly stanovené celní tarify
v pobaltských státech nižší nežli v EU: v průměru o 9% - v Lotyšsku, 5% v Estonsku a 1,1% - v Litvě.

Kladnou stránkou připojení nových států k EU je poskytnutí Systému
Všeobecních preferencí těmito státy Bělorusku, což znamená rozšíření a
sjednocení celních tarifů pro dalších 10 nových států. Týká se to především
ropných produktů, traktorů, ledniček, některých druhů dřevin a nábytku,
válcovaných kovů a stavebních materiálů.

Zápornou stránkou nepřímo se týkající zahraničního obchodu Běloruska je
poskytnutí stejných preferencí největším obchodním partnerům - Rusku a
Ukrajině, což povede k posílení konkurenčního boje na trzích nových
členských

států

EU

a

vzhledem

k aktivně

prováděným

ekonomickým

reformám výše uvedenými státy posílí jejich pozice oproti Bělorusku.
35

http://www.ikchz.pl/pdf/rynek-wschodni-107.pdf
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2.3.1
Je

Chlorid draslíku
známo

že

EU

používá

antidumpingové

poplatky

k dodávkám

běloruského a ruského chloridu draslíku. V roce 2003 Polsko exportovalo
zhruba 400 tis.tun běloruských minerálních hnojiv, ale od 1.května přijalo
závazky EU a Bělorusko málem ztratilo velký a z hlediska dopravy možná i
nejlepší trh.

Podstatným faktorem, omezujícím rozvoj dodávek chemických výrobků do
členských států EU jsou antidumpingové sankce.

Před rokem 2004 platily vůči 5 továrním pozicím:

1. chlorid draslíku
2. polyesterová vlákna
3. polyesterový provaz (pletenec)
4. karbamid-čpavková směs
5. karbamid (močovina)

Jsou vyráběny v Bělorusku velkými podniky (a to nejen v chemickém
průmyslu, ale jsou to tzv. «tahouny» celého průmyslu a exportu). Mezi
největší exportéry těchto chemikálií patří:
•

BelarusKalij (БеларусьКалий) - Soligorsk,

•

ChymVolokno(Химволокно) – Mogilev

•

Azot (Азот) -Grodno.

Bylo dosaženo anulování poplatku velikosti rozdílu mezi minimální cenou a
cenou dodávky běloruského chloridu draslíku do EU. Ale v platnosti zůstaly
antidumpingové tarify velikosti od 19,51 do 48,19 EUR za tunu v závislosti
na obsahu chloridu draslíku v hotovém výrobku.

Bělorusku se v roce 2000 podařilo zastavit zavedení antidumpingových tarifů
ze strany EU ve výší 24,7 USD/tuna na dovoz běloruského karbamid48

čpavkového ledku. Zároveň s tím se podařilo dosáhnout jistého snížení
z 18,02 na 17,86 USD/tuna stálého celního poplatku (U Ukrajiny poplatek
činí 20,11USD, u Ruska – 26,17 USD/tuna) 36.

V roce 2002 pro Bělorusko byla stanoven nejnižší antidumpingový tarif na
karbamid (močovinu). Tento krok dovolil udržet úroveň dodávek dané
produkce na trhy EU.

Belaruskalij ročně dodává na trhy EU až 700 tis. tun chloridu draslíku,
který je základem pro výrobu složitých hnojiv. Dodávkami chloridu draslíku
je pokryta 100% spotřeba Litvy a skoro 90% spotřeby Polska, zbytek je
exportován především do Holandska a Anglie.

Vzhledem k výše uvedeným faktům ztráty Běloruska na trzích EU spojené
s ukončením dodávek jen kvůli zavedení antidumpingových poplatků byly
spočítány přibližně na 100 mln.USD ročně. Zároveň s tím, zdražení a deficit
běloruského chloridu draslíku na trzích nových členských států EU by mělo
velice negativní vliv na rozvoji jejich zemědělství. Navíc by to znamenalo
pokles konkurenceschopnosti polských a litevských továren – výrobců
hnojiv.

K náhradě možného deficitu prostě nejsou zdroje, alternativa běloruským
v současné

době

konkurenta

–

neexistuje.

německé

Výrobní

společnosti

kapacita
těžící

a

hlavního

běloruského

zpracovávající

draslík

«Kali&Zalc» – již dnes naplněna na 100%. Pochopitelně i ceny v EU jsou
podstatně vyšší 37.

Po dlouhých vyjednáváních s Běloruskem a lobování importérů z nových
členských států EU se řešením stalo poskytnutí tzv.«tarifní kvóty» dovozu
chloridu

draslíku

novým

členským

státům.

Pro

tuto

kvótu

neplatí

antidumpingové tarify.

36
37

http://bdg.press.net.by/2004/09/2004_09_14.1462/1462_8_1.shtml
http://www.belgazeta.by/20030414.14/040130060/
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Kromě toho, plánuje se zvýšení exportu chloridu draslíku do továren na
výrobu složitých hnojiv v Chorvatsku, Jugoslávii a Rumunsku – států, které
exportují konečnou produkci do EU.

2.3.2

Textil

Podíl textilu v běloruském exportu do států EU tvoří přes 12%. Ze 161
existujících kategorií textilních výrobků exportním omezením podléhá 34.

Počínaje rokem 1993 je obchod textilních výrobků mezí Běloruskem a EU
regulován zvláštní dohodou. Dohoda umožňuje dovážet do členských států
EU jen omezený počet běloruských výrobků. Mezi novými členskými státy
EU jsou největšími importéry běloruských textilních výrobků Litva, Lotyšsko,
Polsko, Slovensko, Česko a Estonsko.

Jestli EU nezmění stanovenou úroveň objemu kvót, bude následovat
pokles exportu textilních výrobků do států EU. Propočty běloruských
ekonomů uváděly ztráty do 5 mln.USD ročně, což by tvořilo 7% celkového
exportu lehkého průmyslu Běloruska.

V roce

2003

proběhlo

několik

kol

jednání

běloruského

ministerstva

zahraničí s Evropskou Komisí ohledně exportu textilních výrobků. Byla
dosažena dohoda o prolongaci existující smlouvy Běloruska a EU od 1.
ledna 2004 na další rok. Dohoda zahrnovala i položku o zvýšení kvót na
dovoz textilních výrobků do nových členských států EU od 1.května 2004.

Představitelé Evropské komise otevřeně uznali, že neexistují ekonomické
důvody pro kvóty na dovoz textilu, ale nebyli připraveni k takovému
kardinálnímu řešení, jakým by bylo úplné zrušení kvót na dovoz textilu 38.

Běloruští vyjednávači se vyžádali další kolo jednání vzhledem k tomu, že
rozšíření EU o dalších 10 států lze klasifikovat jako podstatnou změnu

38

http://www.mfa.gov.by/rus/index.php?d=publications/smi&id=27
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podmínek spolupráce Běloruska a EU, což je podle norem mezinárodního
práva platným důvodem ke změně podmínek smlouvy.

V rámci jednání mezistátních výborů obchodně-ekonomické spolupráce
podporu při vyjednání této otázky v orgánech EU přislíbily Litva, Lotyšsko,
Estonsko, Polsko, Maďarsko a Slovensko.

2.3.3

Mezinárodní standardy

Během let 2000-2003 běloruský GosStandart aktivně zajišťoval kontakty
s takovými

pravomocnými

evropskými

institucemi

jako

Německý

svaz

elektrotechniků, Italský národní institut zkoušek a certifikací, a také se
švédskými a norskými institucemi s pravomocemi na vydání certifikátů
odpovídajících normám kvality Evropské unie.

V rámci již podepsaných dohod GosStandart může provádět odpovídající
zkoušky a vydávat rozhodnutí o vydání značky CE beze které nelze dodávat
zboží do států EU. Tento krok značně zjednodušil a zlevnil proces obdržení
značky CE, který ke konci roku 2003 mělo již přes 200 běloruských výrobků.

Spolu s tím přechod od národních standardů ke standardům EU vyžaduje
nákup velice přesných zařízení a přilákání investici v oblastech současných
moderních technologií.

Důležitým momentem je spolupráce výrobce, exportéra a spotřebitele
produkce při dodávkách v EU se zabezpečením certifikaci běloruských
společnosti systémem kvality standardů ISO 9000. Harmonizace standardů
je nejdůležitějším směrem spolupráce Běloruska a EU v rámci programu
TACIS.

Bělorusko je členem dohody o vytvoření Mezinárodního epizootického byra
v Paříži z roku 1924 a Konvence o založení Organizace ochrany rostlinného
světa Evropy a Středozemí z roku 1954. Standardy a doporučení výše
uvedených institucí byly používány při přípravách bilaterálních dohod
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v oblasti

veterinářství,

karantén

a

ochrany

rostlin

s většinou

nových

kandidátských států EU.

Ministerstvo zemědělství Běloruska se v otázkách veterinářství, karantén a
ochrany při vzájemném obchodu se zvířaty, rostlinami, vůči členům EU řídí
mezinárodními konvencemi a mezistátními vícestrannými dohodami. Díky
tomu bylo v roce 2004 kolem 10% v Bělorusku vyrobených mléčných a
masných výrobků exportováno do členských států EU.

Tím pádem rozšíření EU pro Bělorusko nevytvořilo větší problém v otázkách
standardizace a certifikace. Spolu s tím je třeba si uvědomovat, že
formování jednotné báze standardů EU bylo ještě na začátku. Kupříkladu
běloruskými zkušebními centry Bel-LIS(průmysl) a Bel-MIS(standardy) byla
v roce 2003 navázána spolupráce s německou Radou Akreditace (DAK). Až
plnohodnotná práce těchto zkušebních center může zabezpečit zkoušky
běloruské produkce pro její další export do států rozšířené EU.

Ke

konci

roku

2003

byly

GosStandartem 39

Běloruska

podepsány

odpovídající dohody a protokoly o spolupráci s Polskem, Lotyšskem, Litvou i
Slovenskem a proběhly konzultace s Maďarskem, Estonskem a Českou
republikou.

Kromě svědectví o připravenosti nových členských států EU ke spolupráci
v obchodě včetně obchodu se zemědělskou produkcí, lze z toho vysledovat i
snahu připravit si půdu pro aktivnější expanzi na východ vzhledem
k přetrvávajícímu napětí v oblasti zemědělských dotací nových a starých
států EU, vyúsťujícím ve stále ostřejší konkurenční boj. Po hlavním boji
uvnitř EU zřejmě proběhne vytlačení části výrobců z nových členských států
na trhy bližších k EU států-sousedů v příhraničním pásmu.

39

http://www.gosstandart.gov.by- Státní Výbor pro standardizaci Republiky Bělorusko
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2.3.4

Závěr

Přechod nových členských států EU na jednotný celní tarif a připojení k
Systému Všeobecných preferencí EU by měl přinést celkový prospěch
běloruským exportérům: podmínky dostupnosti českého, maďarského a
slovenského trhu se zlepší vzhledem k tomu, že před vstupem do EU
uvedené státy měly vyšší celní tarify. Zároveň s tím ale stoupnou celní tarify
pobaltských států a zhorší se podmínky exportu na jejich trhy. Celkově by
však průměrný celní tarif měl klesnout nadvakrát, což je velice kladným
výsledkem pro běloruský export. Uvedené kroky EU by měly pomoci celkově
udržet objem běloruského exportu do států EU-25.

Kladnou

stránkou bylo i zrušení antidumpingových poplatků dříve

zavedených pro některé druhy zboží běloruského exportu Maďarskem,
Litvou a Polskem.

Jistý problém existoval ve zvyšování tarifů na tranzit běloruského zboží
přes státy Pobaltí a překládání na lodě v jejich přístavech. Toto mohlo
podstatně

ohrozit

draselných hnojiv

běloruský

export

ropných

produktů,

dusičných

a

do třetích států (především Holandská, Anglie, Číny a

Indie). Všechny státy Pobaltí ubezpečily, že neplánují zvyšování tarifů. Což
bylo dobrou zárukou, protože otázky tarifní politiky železniční a lodní
dopravy jsou v kompetenci vlád států -

ne společných orgánů EU. Za

podmínek tvrdého konkurenčního boje na společném evropském trhu mají
státy Pobaltí velký zájem v udržení, zlepšení a rozšiřování možnosti tranzitu
běloruského exportu přes jejich přístavy.

Problematický se může jevit (i přes snahy běloruské státní správy) malý
počet běloruského zboží certifikovaného podle pravidel vyžadovaných EU,
nevyhovujících

z ekologického

hlediska

nebo

stanoveným

technickým

normám EU. Problémy lze očekávat i kvůli zavedení norem EURO-4 ve
státech EU.

Především poklesnou objemy tranzitních transportních služeb

nabízených

běloruskými autodopravci a určitě se to projeví i zmenšením

beztak malého podílu běloruských výrobců nákladních aut a přívěsů v EU.
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Je jisté, že s každým rokem sílí ekonomická nerovnováha mezi Běloruskem
a sousedními státy - členy EU, dostávajících ekonomickou podporu z Bruselu.
Pozice Běloruska se na trzích dostávají pod větší a větší tlak evropské
konkurence

a

formování

tolikrát

vyhlášeného

ekonomického

prostoru

„nezávislého“ na EU společně s Ruskem se jeví jako mýtus, vzhledem
k pokračující strategické spolupráci Ruska s EU a hlubšího zapojování tržní
ekonomiky Ruska do procesu globalizace v celosvětovém měřítku.

Z jiného pohledu by dobrou perspektivou pro Bělorusko mohly být pozitivní
efekty rozšíření EU. Evropa přestává být bipolární a Bělorusko dostalo šanci
stát se mostem mezi Evropou a Ruskem. Zvětšuje se geopolitický význam
běloruského teritoria jako nejkratšího a nejdůležitějšího transportního koridoru
mezi Evropou a Ruskem. Tranzitní význam spojený s politickou stabilitou (a
možná i s tolikrát běloruskou stranou

proklamovanou tržní ekonomikou)

přináší novou šanci k přilákání investic, tolik potřebných k modernizaci
běloruského průmyslu.

2.4

Makro-ekonomické problémy rozvoje vzájemných vztahů
Běloruska a EU.

Údaje prozkoumané v předchozích oddílech svědčí o tom, že nehledě na
určitou dynamiku rozvoje vzájemných především obchodně-ekonomických
vztahů mezi Běloruskem a EU, vznikla řada problémů, brzdících stanovení
plnohodnotné a vzájemně prospěšné spolupráci.

Především v důsledku neregulovanosti vzájemných vztahů v politické sféře
se zachovává utlum rozvoje infrastrukturního zabezpečení efektivního
rozvoje

spolupráce

Bělorusko-EU

na

mezinárodní,

a

taky

makro

a

mikroúrovních.

Jmenovitě prakticky neexistuje dialog na výší a vysoké úrovni mezi
Běloruskem a členskými státy EU i

řídícími orgány EU, což významně

snižuje

úsilí

efektivitu

plnohodnotných,

vynakládaného
vzájemně

výhodných,

směrujícího

k

ustanovení

nediskriminačních

vztahů
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s běloruskými obchodními partnery v EU a minimalizaci záporných následků
rozšíření EU.

V otevřeném stavu přetrvává otázka formování odpovídající smluvněprávní báze, kteráby zaopatřovala plně rozsáhlou spolupráci Běloruska
s Evropskou unii a to včetně ekonomické, obchodní, kulturní, vzdělávací a
bezpečnostní oblastí.

Vzájemná

spolupráce

s Evropskou

Bankou

Rekonstrukce

a

Rozvoje

(EBRD), která by mohla sloužit jako důležitý pramen úvěrových prostředků
k realizaci projektů modernizaci běloruských podniků a získání nových
moderních technologií má velice omezený charakter.

Vedení EBRD otevřeně prohlašovalo že uskutečnění strategii činnosti
v Bělorusku v krátkodobém horizontu bude závislé na oficiálním politickém
kurzu oficiálních míst v Minsku. Ve strategii EBRR pro Bělorusko pro léta
2004-2006 je deklarováno: «budoucí program operaci Banky bude do
značné míry závislý na konkrétních krocích běloruské vlády podporujících
přechod k demokratické a pluralistické společnosti» 40

Rozšíření financování a odstranění existujících přístupu ke spolupráci
s Běloruskem dalo vedení EBRD do přímé souvislosti s oceněním výsledků
parlamentních voleb 17 října 2004 ze strany evropských organů.

Aktivní přítomnost EBRD v Bělorusku lze pozorovat jedině přes majetkovou
účast v PriorBance – největší a nejmodernější běloruské nestátní bance
ovládané Raiffeisen International Bank Holding AG.41 Právě tato banka má
výhradní právo hodnocení projektů, poskytování a rozdělování peněžních
prostředků poskytovaných EBRD k rozvoji malého a středního podnikání
v Bělorusku.

40
41

С.Фишер, Р.Сахай. Страны с переходной экономикой. Десять лет реформ. ZDROJ 7
http://www.priorbank.by/r/about/shareholders/
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Bělorusko fakticky nemá možnost být plnohodnotným účastníkem takových
struktur sub-regionální spolupráci jako «Rada států Baltského moře»,
«Organizace černomořské ekonomické spolupráci», «Nothern Dimension» a
patřičně účastnit se realizovaných těmito uskupení projektů z oblasti
ekonomiky, ekologie, bezpečnosti, kultury apod.

Problematické vztahy s EU hrají významnou roli i v tom, že Bělorusko
dosud má status státu s netržní ekonomikou. Daný status je jedním z důvodů
nevysoké ekonomické přitažlivosti Běloruska. Tak v letech 1991-1993 podle
indexu potenciálu zliskání peněz od zahraničních investorů UNSTAD
Bělorusko obsadilo 32 místo ze 140, ale v letech 1999-2001 již 63 místo 42.

Podle stavu v březnu 2003 v ratingu časopisu INSTITUTIONAL INVESTOR
Bělorusko mělo 16,7 bodů ze 100 a bylo na 128 místě ze 151 oceňovaných
států 43. Ve stejnou dobu úroveň rizika krajiny pro Bělorusko oceňoval
časopis EUROMONEY na 31,17 bodů ze 100 (128 místo ze 185). Mezi
nejvíc nepříznivé součásti ratingu patřila: politické riziko – 4,72 ze 25,
ekonomické ukazatele (HDP per capita a ekonomické perspektivy) – 5,43 ze
25 možných

44

.

Záporně se projevuje i absence u Běloruska kreditního ratingu agentur
STANDARD&POOR’S, MOODY’S INVESTOR SERVIS, FITCH BCA. Ze
strany agentury INTERNATIONAL COUNTRY RISK GUIDE úroveň rizika
země byla v březnu 2003 oceněna pro Bělorusko na 63,3 ze 100 (98 místo
ze 140), a z toho: politické riziko – 62 ze 100, finanční riziko – 34,5 z 50,
ekonomické riziko – 30 z 50. 45

Bělorusko nemá možnost čerpat technickou pomoc z programů TACIS,
která by mohla být použitá k technické rekonstrukci běloruských podniků,
zkoumání a využití zkušenosti ekonomické činnosti partnerů v zemích42

http://www.unctad.org/en/docs/wir1993overview_en.pdf (Worlds Investment Report 1993)
ZDROJ 8
44
ZDROJ 9
45
С.Бословяк. Финансы. Инвестиции ЕС и инвестиционные возможности Беларуси.
ZDROJ 10, str.32-36
43
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členech EU, přeškolení personálu, zdokonalování národního právního
systému s použitím zkušenosti členských států EU.

Bez ohledu na velice výhodnou polohu Bělorusko zůstává fakticky
nezapojene do procesu příprav a realizace energických a komunikačních
celoevropských projektů uskutečňovaných EU v těsné spolupráci s Ruskem
a Ukrajinou. Potvrzením toho je neochota EU a Ruska zapojovat Bělorusko
do prováděného energetického dialogu mezi nimi a také ignorování iniciativy
Běloruska ohledně prodloužení mezinárodního transportního koridoru №5
Trest-Ljublana-Budapešť-Lvov

směrem

Lvov-Rovno-Sarny-Minsk

v rámci

programu TACIS ze strany Evropské komisi.

Poprvé

Bělorusko

vystoupilo

z iniciativou

prodloužení

transportního

koridoru č.5 od Lvova směrem k Minsku již v roce 1997. Ve stejném roce
Ministerstva transportu Běloruska a Ukrajiny podepsala společný návrh o
prodloužení uvedeného transportního koridoru. Návrh oficiálně podpořil rada
států zúčastněných projektu, návrh byl označen na 3. transportní konferenci
v Helsinkách

v červnu

1997

jako

velice

perspektivní

a

představující

vzájemný zájem všech zúčastněných stran. K realizaci uvedeného návrhu
z iniciativy běloruské strany byl přípraven projekt doplnění Memoranda o
vzájemném dorozumění k prodloužení transportního koridoru č.5 na území
Běloruska. Ale od roku 1998 projednání možnosti připojení Běloruska
k uvedenému transportnímu koridoru bylo pozastaveno 46.

Praktická realizace běloruské iniciativy by mohla zabezpečit nejkratší cestu
přepravy nákladů a pasažérů z Ruska a baltských států směrem na západní
Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko, Rakousko a dalších Podunajských států a
zpět. Zároveň by ten krok dovolil vzájemně propojit mezinárodní transportní
koridory № 5, 2 a 9 do jednotné sítě.

46

www.mfa.gov.by/rus/index.php?d=policy/multicoop&id=6. Vztahy s EU. MZV Běloruska.
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Závěr celé kapitoly může vystihnout jediná věta. Obchod mezi Běloruskem
a EU (teď již rozšířeným) trvale stoupá nehledě na politické problémy, které
však

přinášejí

běloruské

ekonomice

větší

a

větší

potíže.

Výhodné

geografické umístění dovolí Bělorusku participovat na tranzitu, ale beze
změn k tržnímu hospodářství a rozsáhlých zahraničních investic, nemožných
za současného vedení, se bude zaostávání běloruského průmyslu oproti
sousedním státům nadále prohlubovat, což v budoucnu může vyústit do
větších sociálních nepokojů – podle mého názoru jedině ony mohou vést ke
změně režimu v Bělorusku.

58

3. EVROPSKÁ POLITIKA SOUSEDSTVÍ A
SPOLUPRÁCE. PERSPEKTIVY VÝVOJE
SPOLUPRÁCI BĚLORUSKA A EVROPSKÉ UNIE

3.1

Přeshraniční a sousedská spolupráce v EU.

Přeshraniční spolupráce v Evropě má 50letou historii a ukazuje se jako
jedná z nejdůležitějších iniciativ Evropské komise. Rozšíření EU významně
zvýšilo možnosti financování přeshraničních projektů jak pro nové členské
státy EU tak i pro nové státy - sousedy rozšířeného EU.

Přeshraniční spolupráce zahrnuje plánování, rozpracování a realizaci
společných

projektů

mezi

organy

místní

samosprávy,

občanskými

a

privátními organizacemi příhraničních území států-sousedů.

Oblasti

spolupráce

mohou

být

velice

rozsáhlé:

rozvoj

příhraniční

infrastruktury, ekologie a ochrana životního prostředí, rozvoj turistiky, boj
z organizovaným zločinem, kultura, ekonomický rozvoj apod.

Pro členské státy od roku 1990 byl realizován program INTEREG. Pro
kandidátské státy od roku 1994 – PHARE CBC (Cross Border Cooperation –
přeshraniční spolupráce), a od roku 1996 budoucí sousedé EU začali
dostávat prostředky z programů TACIS CBC, CARDS a MEDA. Rozpočet
INTERREG na léta 2000-2006 tvořil 4, 875 mld.EUR. 47

Evropská komise vyznačila několik základních cílů přeshraniční spolupráci.
Mezi ně patří proměna stáních hranic z rozdělujících linií na místa
spolupráce mezi sousedy, překonání historicky vytvořených vzájemných
stereotypů

a

předpojatosti

obyvatelstva

příhraničních

teritorií,

rozvoj

demokracie a zvyšování efektivity regionálních a lokálních orgánů místní

47

http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/documents/tacis_ru.pdf (str.7)
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samosprávy, překonání následků okrajové polohy a izolace příhraničních
regionů, intenzifikace ekonomického rozvoje a zvyšování životní úrovně
obyvatel i určitě pomoci v urychleném zapojování příhraničních teritorii do
procesů evropské integrace 48.

Jednou z priorit přeshraniční spolupráce je rozvoj příhraniční infrastruktury,
konkrétně budování a modernizace pohraničních přechodů, silnic a jiných
komunikaci. Úroveň integrace příhraničních teritorii stoupá za pomoci
rozvoje příhraniční infrastruktury, která ze své strany napomáhá rozvoji
kooperaci mezi podniky, orgány místní samosprávy, vysokými školami,
výzkumnými ústavy apod.

Další prioritou je rozvoj turistiky. Hodně příhraničních oblasti v Evropě se
nachází na okrajích, kde úroveň ekonomické aktivity a patřičně i úroveň
příjmů obyvatel jsou nízké. Rozvoj turistiky je jedním ze způsobů oživení
ekonomiky okrajových příhraničních oblasti, proto Evropská komise aktivně
financuje opatření v této oblasti.

3.2

Strategie «sousedské spolupráce» EU a její vliv na rozvoj
vztahů mezi Běloruskem a Evropskou unii.

Rozšíření EU, vznik nových hranic a sousedů jak na východě tak i na jihu
si vyžádalo od EU vypracování nových přístupů k uskutečňování vzájemné
spolupráci s novými státy-sousedy. Jako prioritní oblasti byli označený
oblasti společné zahraniční politiky a bezpečnosti, zároveň i oblasti obchodu
a ekonomického rozvoje.

V listopadu 2002 Rada ministrů EU přijala rozhodnutí o koncepčním
vymezení vztahů se státy sousedícími s EU. Na prosincovém summitu roku
2002 v Kopenhagenu (Kodani) EU potvrdila záměr budovat vztahy se
sousedskými

státy

na

základě

společných

hodnot.

Vznikl

pojem

«bezprostřední sousedství», který v sobě zahrnuje možnost vzájemné
48

А.Бушило, Трансграничное сотрудничество: политический аспект. ZDROJ 11, str.17
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přeshraniční spolupráci bez vytvoření nárazníkových zón a ideologických
bariér se sousedskými státy EU u kterých nepřipadá v úvahu možnost vstupu
do EU ve střednědobé perspektivě.

Projekt Ústavy rozpracovaný v té době Konventem obsahoval článek №56,
v souladu s nímž cílem rozvoje EU se sousedskými státy je vytvoření
prostředí blahobytu a dobrého sousedství, které bude sestavěno na
hodnotách EU a bude charakterizováno těsnými vztahy na základě mírové
spolupráci. Ke splnění těchto cílu EU může uzavírat a realizovat smlouvy
s jednotlivými státy. Uvedené smlouvy mohou obsahovat vzájemná práva a
povinnosti a otevírat možnosti pro spolupráci.

Pro podporu daného přístupu Evropská Komise představila Radě EU a
Europarlamentu 11.03.2003 dokument s názvem «Velká Evropa-sousedství:
nový rámec vztahů EU s východními a jižními sousedy» 49, obsahující
konceptuální pohled na

strategii rozvoje budoucích vztahů EU-25 se

sousedskými státy. Doba platnosti dokumentu je 10 let a platí pro všechny
sousedské státy rozšířené EU-25, včetně Běloruska, Ukrajiny, Moldavska,
Ruska a státy Středomoří, mimo balkánské země.

Kromě něj základ vnějších vztahů EU s novými sousedskými státy tvoří
dokumenty «O základech nových nástrojů politiky sousedství» (01.06.2003)
a strategie «Evropská politika sousedství» (12.05.2004) 50.

Přijetím těchto dokumentů EU potvrzuje upevnění vzájemných vztahů
s Ukrajinou, Moldavskem a Běloruskem

na základě dlouhodobého plánu

směrovaného k podpoře reforem a stabilního rozvoje. Kromě toho oznámená
politika sousedství má za úkol přispívat uvedení národních právních řádů
v souladu s evropským právním řádem, napomáhat ekonomické integraci a
volnému pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu.

49
50

http://www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0373en01.pdf
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Uvedené dokumenty, které mají spíš obecně-politický nežli právní význam,
formují základy přístupu EU k vybudování dobrých sousedských vztahů,
vytvoření «okruhu přátel» kolem EU. Zároveň definují plán přesměrování
programů PHARE a INTERREG počínaje rokem 2006 (po ukončení již
běžících programů) na financování přeshraniční spolupráce a rozvoje
přeshraničních regionů.

V souladu s přijatými dokumenty, v dlouhodobých plánech EU předpokládá
otevření vnitřních trhů sousedním státům a vysokou úrovní ekonomické
integraci, se zrušením omezení pohybu lidi, výrobků, kapitálu a služeb.
Faktický šlo o vytvoření vztahů obdobných vztahům EU se členy Evropského
Ekonomického

Společenství

(Norsko,Švédsko)

a

charakterizovaných

principem: «vše, kromě členství a účasti v institucích EU».

Spolupráce předpokládá pomoci širšího seznamu přednosti a výhod:
•

Rozšíření ekonomické spolupráci prostřednictvím liberalizace
režimu vzájemného obchodu (včetně budoucí perspektivy
vytvoření zóny volného obchodu), rozvoje obchodních vztahů,
podpory vstupu do WTO, rozvoje doprání infrastruktury
vč.transportních koridorů, vědecko-technická spolupráce

•

Usnadnění režimu cestování (výdej krátkodobých víz, usnadnění
vízových povinnosti pro obyvatele příhraničních zón
do budoucna – možné zavedení bezvízového režimu cest)

•

Aktivní rozvoj politické spolupráce, otevřeného dialogu
v otázkách zahraniční politiky a bezpečnostní politiky

•

Rozšíření úvěrově-investiční spolupráce se zapojením
prostředků Evropské Banky pro Rekonstrukci a Rozvoj (EBRR) a
Evropské Investiční Banky (EIB)

•

Možnosti přijetí nového rozšířeného a optimalizovaného
programu pomoci východoevropským státům-sousedům,
zaměřeného na projety přeshraniční spolupráce
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Při uskutečnění EU výše uvedených kroků ve vztahu ke každému státu
bude využit diferencovaný přistup podle dosažené úrovně spolupráce a
vzájemných
dodržováním

dohod.

Kromě

toho

celoevropských

je

hodnot,

spolupráce
včetně

striktně

podmíněna

demokratických

principů,

právního státu, plurality a lidských práv.

S ohledem na to, že pro většinu sousedských států splnění těchto
podmínek bude skoro nemožné, Evropská Komise přijala jako jedinou
možnou

variantu

spolupráce

na

základě

strategii

«step

by

step»,

předpokládající vzájemné krok po kroku sblížení stran. Předpokládá se
vypracování několikaletých akčních programů, stanovících pro sousedské
státy EU konkrétní cíle ve věcech demokratických změn a jednotlivá kriteria
k jejích dosažení. Je projednána možnost vypracování detailních plánů akce.

V koncepci byli označeny dva státy, vůči kterým podle EU chybějí
předpoklady k rozvoji spolupráci daného druhu v současné době – jsou to
Bělorusko a Libanon.

Evropská Komise oficiálně uznala, že EU stojí před výběrem strategie
postupu vůči Bělorusku: buď bude pokračovat v politice omezených vztahů a
spolupráci, která škodí zájmům běloruských občanů nebo pokusit se o
spolupráci s Běloruskem ve vzájemně výhodných odvětvích společných
zájmů. Vzhledem k tomu, že předchozí politika omezené spolupráce se
neprojevila

jako

efektivní,

Evropská

Komise

doporučila

Radě

EU

a

Europarlamentu vybrat směr «step by step» normalizace spolupráce, jejíž
počáteční (kontrolní) fázi měly být odpovídající celoevropským standardům
parlamentní volby v roce 2004 s následující integraci Běloruska do strategie
«sousedské spolupráce».

Dne 12.05.2004 bylo Evropskou Komisi přijato usnesení týkající se
strategii «Evropské politiky sousedství» (European Neighbourhood Policy ENP), která konkretizovala stanovení «sousedské politiky» EU. Obsahovala i
poznámku o tom, že podmínkou rozšíření «sousedských» výhod smlouvy na
Bělorusko jsou otevřené a spravedlivé nastávající parlamentní volby v říjnu
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2004. Pří splnění této podmínky Běloruskem se předpokládalo zvětšení
objemu podpory EU k rozvoji občanské společnosti, nezávislých medii,
pomoc minimalizaci následků Černobylské havárie a spolupráci na místní
úrovních.

Zvlášť v tomto usnesení byla rozebrána možnost zavedení regionální formy
spolupráci s východními státy-sousedy. S odkazem na zkušenosti «Nothern
Dimension»

byla

prospěšnost

mnohostranných

úsilí

k řešení

otázek

regionálního významu jako doplnění čistě bilaterálního přístupu.

Mezi prioritní sféry úsilí byly vymezeny:
•

Sociálně-ekonomický rozvoj,modernizace transportní, energetické
a pohraniční infrastruktur

•

Ekologie, atomová bezpečnost, použití přírodních zdrojů

•

Justice a vnitřní bezpečí

•

Rozvoj kontaktů mezi lidi a občanskými společnosti ve sférách
vzdělání, vědy a zdravotnictví

Jak je vidět z výše uvedených skutečnostmi pozice Běloruska a EU v celé
řadě otázek se shodují. Především se to týká obchodně-ekonomické, justice,
humanitární a kulturní spolupráci. Ale jak prohlásil po uskutečněném
rozšíření EU v květnu 2004 komisař Evropské Komise pro rozšíření Gunter
Verheugen: «Dokud v Minsku neproběhnou určité změny je jakékoliv
připojen Běloruska k politice «nového sousedství» vyloučeno» 51

Prohlášení mezinárodního výboru volebních pozorovatelů parlamentní
volby v Bělorusku a následující tvrdé výroky vedení EU a členských států, a
taky přijaté institucionálními organy EU rezoluce a rozhodnutí směrovaná
k posílení

politiky

izolace

běloruského

vedení

svědčí

o

pokračování

v nejbližší perspektivě přístupu EU k Bělorusku v rámci realizaci politiky
«Nového sousedství» vyhlášené G. Verheugenem.

51

http://bdg.press.net.by/2004/09/2004_09_14.1462/1462_8_1.shtml
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Zároveň s tím je třeba upozornit na to že nehledě na napjatost v politických
vztazích se Bělorusko praktický účastní realizace koncepce sousedství na
regionální úrovni.

Obecná vize mechanizmu finanční podpory pro sousedské státy rozšířené
EU byla popsaná v usnesení Evropské komise «Na cestě k nástroji nového
sousedství» přijatém 1 června 2003. Podle usnesení daný mechanizmus měl
začít fungovat v roce 2007

Do přednosti programu lze zařadit jednotnou proceduru projednání a
schvalování

přeshraničních

projektů.

S těmto

cílem

byli

vytvořeny

odpovídající společné instituce: Technický sekretariát (zabezpečuje příjem,
registraci a expertizu projektových návrhů), Řídicí výbor (schvaluje nebo
odmítá projektové návrhy) a Monitorující výbor (zabespečuje celkovou
kontrolu realizaci programů). Uvedené instituce zahrnují odborníky ze všech
třech stran a zároveň zaměstnanci Evropské Komise. Programy sousedství
začaly fungovat od poloviny roku 2004 52

Tím pádem je základem realizace nové sousedské politiky

EU přístup

diferencované spolupráce v závislosti na dosaženém úspěchu v té čí jiné
oblasti i odpovídajících kriterii, vypracovaných v těsné spolupráci se
sousedskými státy Evropskou Komisi a přijatých Radou Evropy.

Výhody realizace politiky sousedství pro Bělorusko lze zatím pozorovat jen
v dlouhodobém horizontu, protože EU tvrdě dodržuje vyhlášenou podmínku
nutnosti uspořádání demokratických parlamentních a prezidentských voleb 53

Je velice důležité aby se sousedské státy - noví členové EU stali vodiči
politiky přátelského sousedství vedené EU a programů spolupráci s EU na
sub-regionální úrovni vůči Bělorusku. Smysl takových vztahů je v tom, že
52

Д.Лойша. Республика Беларусь после расширения ЕС: Шенгенский процесс и концепция
соседства. ZDROJ 2, str.3-7
53
Е.Достанко. Политика соседства ЕС: инструменты сотрудничества для Украины, Молдовы и Беларуси.
ZDROJ 2, str. 39-42
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vývoj má probíhat nejen na úrovni EU-Bělorusko, ale i běloruských sousedů
Polska i Litvy které by měli být bezprostředními partnery Běloruska při
uskutečňování různorodých programů a celkové politiky EU.

Bělorusko by mělo sledovat své ekonomické, politické a kulturní zájmy
nejen s ohledem na dnešní reálie a každodenních ekonomických potřeb
v energetických

surovinách,

ale

i

historických

tradicí

a

spřízněnosti

běloruské a jiných evropských kultur. Jen v rámci «Velké Evropy» Bělorusko
má perspektivy plnohodnotného demokratického, politického, ekonomického
a národně-kulturního rozvoje.

3.3

Spolupráce na úrovní EUROREGIONŮ.

V celku projekty přeshraniční spolupráce jsou realizovany v různých
oblastech včetně vzdělání (letní školy, jazykové kurzy, výměna zkušenosti
apod.), obchodních kontaktů (business-fóry, semináře, výstavy) a kultury.

Volba konkrétní formy přeshraniční spolupráci záleží na cílech, podmínek a
přání partnerů. Pod řízením mezivládních dohod příhraniční regiony mohou
vytvářet pracovní skupiny, výbory, asociace apod., které mohou být
registrovany jako právnické osoby nebo zůstat neformálními strukturami.
Nejsložitější organizační formou přeshraniční spolupráci jsou Euroregiony

Euroregion představuje svébytnou teritoriální jednotku, skládající se
z příhraničních oblasti států-sousedů, vyhrazenou pro cíle společného a
koordinovaného stimulujícího působení na společensko-ekonomické procesy
v jejích hranicích.

K momentu

rozšíření

EU

v

květnu

2004

v Evropě

existovalo

58

Euroregionů a 20 struktur typu euroregionů v Baltských státech a ve státech
Skandinávie.

Při

tom

jenom

v sousedícím

s Běloruskem

Polsku

bylo

vytvořeno 9 euroregionů se všemi sousedními státy.
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3.3.1

Běloruské euroregiony.

Formální a neformální přeshraniční spolupráce Běloruska a Polska začala
počátkem 90ých let.

Otevření hranic vytvořilo cíl regulaci proudů občanů

z obou stran, kteří se zabývali příhraničním obchodem. O něco později se
začaly rozvíjet kontakty mezi podniky a firmy, vysokými školy a nestátními
organizacemi. Zájem o spolupráci stoupal rychlými tempy z obou stran
hranice. Rozvoj vztahů s Litvou nebyl až tak aktivní vzhledem k zavedení
vízové povinnosti začátkem 90ých let.

V letech 1993-1994 polská strana nabídla vytvořit euroregiony za účasti
běloruských příhraničních oblasti pro začátek určité formalizaci a dalšího
rozvoje přeshraniční spolupráce s využitím prostředků EU. Ale nehledě na to
že v roce 1997 Brestskaja a Grodněnskaja oblasti Běloruska vstoupili do
euroregionu «BUG» a «NĚMAN» rozvoj přeshraniční spolupráci se zbrzdil.
Konfrontace z EU, pře-orientace zahraniční politiky Běloruska výhradně na
východ a centralizace moci v jediných rukou zabrzdily rozvoj slibně se
rozvijící spolupráci se západními sousedy.

Jedním

ze

základních

problémů

stagnace

přeshraniční

spolupráce

s Polskem a Litvou je velice tvrdá centralizace systému státního řízení
v Bělorusku. Na rozdíl od většiny evropských států pravomoci a kompetence
orgánů regionální, místní a lokální samosprávy jsou velice omezené a
naprostá většina rozhodnutí je schvalovaná s ohledem na tzv.«Centrum» 54.

Nehledě na uvedené okolnosti počínaje rokem 1996 EU nabízelo možnosti
financování projektů přeshraniční spolupráce Běloruska s příhraničními
oblasti Polska a Litvy.

Obdobně programu PHARE CBC byl rozpracován program TACIS CBC.
Podíl programů TACIS CBC tvořil 22,3% celkového objemu programu TACIS
v Bělorusku. Počínaje rokem 1996 bylo realizováno 12 základních projektů
54

Pojem je pozůstatkem doby SSSR, kdy republiky byly řízené Moskvou-Centrem, v současné době tento pojem
je používán administraci rajonů a oblasti vůči oficiálnímu Minsku.

67

s celkovým rozpočtem 11,7 mln.EUR. Prostředky byly směrovány na
vybudování a zdokonalování hraničních přechodu, demarkaci běloruskolitevské hranici a ekologické projekty v povodí Západní Dviny, Západního
Bugu a Němana. Na léta 2004-2005 byl plánován začátek práci na dvou
projektech: stavba nákladního terminálu v Brestu (16 mln.EUR) a demarkace
bělorusko-litevské hranice (2,2 mln.EUR) 55

Důležitým

místem

v programu

TACIS

CBC

byl

podprogram

malých

projektů, který byl určen k rozvoji spolupráci místních administrativních
orgánů v pohraničních oblastech Běloruska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny
s místními regionálními orgány starých a stávajících členských států EU.
V letech 1996-2002 v Bělorusku bylo realizováno 10 malých projektů
s celkovým rozpočtem 1,32 mln.EUR a přijato k financování v roce 2003
dalších 5 projektů se společným rozpočtem 1,12 mln.EUR 56.

Realizované

projekty

byly

směrovány

k vytvoření

fóra

příhraničních

investorů v Brestu, seznámení se zkušenostmi sousedních států při rozvoji
regionální spolupráce, školení odborníků v oblasti řízení dopravy a logistiky,
rozvoj ekonomiky v zemědělství, organizaci bělorusko-lotyšského centra a
další cíle. Ale i přes více měně úspěšné výsledky uvedených programů
počet 15 projektů za 8 let určitě neodpovídá reálným možnostem spolupráce
navíc vzhledem k rozšiřování EU přímo směrem k běloruským hranicím.

Ke konci roku 2004 na hranicích EU za účasti Běloruska bylo vytvořeno 5
euroregionů:

1. BUG
2. NĚMAN
3. OZERNY KRAJ
4. BĚLOVEŽSKAYA PUŠČA
5. DNĚPR

55
56

http://www.delblr.ec.europa.eu/docs/02_06_en.pdf
А.Лобач. Новые возможности для старых соседей. ZDROJ 5, str. 3
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3.3.2

EUROREGION «BUG» (БУГ)

Zpracování myšlenky vytvoření euroregionu na křižovatce Běloruska,
Ukrajiny

a

Polska

lze

pozorovat

od

roku

1992.

Přeshraniční

útvar

EUROREGION «BUG» byl ale vytvořen až v záři 1995 a tvořili ho:
Volynskaja oblast Ukrajiny a Lubelskie, Chelmskie, Tarnobrzegskie a
Zamosćskie vejvodství Polska. Od května 1998 k jeho činnosti se připojily
Brestskaja oblast

Běloruska a Biala-Podlaskie vejvodství Polska. Po

uskutečnění administrativní reformy v Polsku členy euroregionu «BUG» jsou:
z polské strany - Lubelskie vejvodství, ze strany Ukrajiny – Volynskaja
oblast a Sokolskou rajon Lvovské oblasti a Brestskaja oblast ze strany
Běloruska.

Mezi největší přednosti euroregionu «BUG» patří zejména výhodné
geografické umístění: prochází tu důležité komunikace spojující státy
Evropy, Pobaltí, Rusko, Ukrajinu a Bělorusko. Region disponuje hraničními
přechody celoevropského významu a rozvinutou logistickou infrastrukturou.
Kromě toho je v Brestské oblasti Běloruska umístěna zóna volného obchodu
«BREST», kde je registrováno přes 90 podnikatelských subjektů, z toho - 68
subjektů s účasti zahraničního kapitálu 57.

V souladu se základními směry rozvoje bylo vytvořeno 7 pracovních skupin:
2. Teritoriálního plánování: infrastruktura, komunální sféra, transport a
spoje
3. Ochrany a zlepšování životního prostředí
4. Rozšiřování informaci a vytváření databázi
5. Spolupráce mezi organizacemi a odvětví hospodářství
6. Vzdělání, kultury, sportu a turistiky
7. Kontaktů orgánů místní samosprávy s obyvatelstvem
8. Bezpečnosti: vzájemné spolupráci bezpečnostních orgánů, prevence a
likvidace následků mimořádných události

57

http://www.fez.brest.by/review/review.html,ru,2
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Základní projekty euroregionu:
1. Rozšíření síti malých pohraničních přechodů
2. Rozvoj infrastruktury pohraničních přechodů celoevropského významu
«Varšavský most » a «Kozloviči»
3. Společný projekt «TRIK: přeshraniční informace a kontakty Brest-Biala
Podlaska » v rámci programu TACIS
4. Projekt obnovení vodní cesty «Dněpr-Visla-Oder».
5. Spolupráce v oblasti kontroly kvality příhraničních vod povodí řeky
Západní Bug.
6. Kontakt a spolupráce služeb pro mimořádné situace.

3.3.3

EUROREGION «NĚMAN» (НЕМАН)

Podepsání dohody a přijetí stanov se uskutečnilo 6.06.1997 na polské
straně ve městě Suwalky. Do euroregionu patří: z běloruské strany –
Grodněnská oblast, z Litevské strany – Marijampolský a Alitusský rajony, ze
strany Polska – Podlaskie vejvodství (od roku 1998), ze strany Ruska –
Černyachovský, Krasnoznamenskij, Ozerskij, Gusevskij a Nestěroskij rajony
Kaliningradské oblasti.

Základními směry vyvíjené činnosti:
1. Realizace společných ekologických projektů
2. Spolupráce v oblastech vzdělání, kultury, turistiky
3. Rozvoj příhraniční infrastruktury.

Za aktivního angažování euroregionu byl otevřen pohraniční přechod
«Krylovo-Perli» mezi Polskem a Kaliningradskou oblasti Ruska.

Pod záštitou euroregionu probíhá každoroční plavba kajaků na
Augustowským kanále (Polsko).
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3.3.4

EUROREGION «OZERNY KRAJ» (ОЗЕРНЫЙ КРАЙ)

Byl vytvořen 29.01.1999 v Ignalině (Litva) ve důsledku transformace Rady
přeshraniční spolupráce příhraničních rajonů. Mezi členy euroregionu patří:
z běloruské strany – Braslavskij, Miorskij, Verchně-Dvinskij,Glubokskij a
Postavskij rajony Vitěbské oblasti, z lotýšské strany – Daugavpils, Rezekne,
Preili, Krasava a odpovídající rajony, ze strany Litvy – rajony Ignalina,
Utena, Visaginas, Švenčionéliai. Celkem podepsali dokumenty k založení
představitele 16 orgánů místní samosprávy příhraničních rajonů Běloruska,
Litvy a Lotyšska.

Nejvyšší řídící orgán – RADA – schůzky se konají minimálně třikrát ročně.
Ve všech zúčastněných státech byly vytvořeny sekretariáty, které fungují
jako koordinační centra.

Byla taky vytvořený pracovní skupiny pro nejdůležitější směry spolupráce:
1. Vzdělání a sport
2. Sociální sféra
3. Kultura
4. Ochrana životního prostředí a rozvoj turistiky
5. Příhraniční problémy
6. Plánování rozvoje regionu
7. Business a infrastruktura

Základní projekty euroregionu:
1. Vytvoření lotyšsko-běloruského informačního centra
2. Podpora rozvoje malých a středních podniků euroregionů pomoci
přeshraniční spolupráce.
3. Management a marketing agroturistiky v euroregionu
4. Rozvoj příhraničních teritorii
5. Každoroční národní festival «Дзвiна-Daugava-Двина»
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3.3.5

EUROREGION «BĚLOVEŽSKAYA PUŠČA»
(БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА)

Dohoda

byla

podepsaná

25.05.2002

ve

městě Hajnówka

(Polsko).

Z běloruské strany se tohoto projektu zapojily Svisločskij, Pružanskij a
Kameneckij rajony Brestské oblasti, a ze stany sousedního Polska –
Hajnówský powiat.

Veřejný spolek provozuje svoji činnost na základě Stanov.
Řídícím orgánem je Sekretariát.

Mezi základní cíle činnosti euroregionu patří:
1. Ochrana životního prostředí a racionální využití přírodních zdrojů
2. Ochrana

jedinečného

přírodního

komplexu

«BĚLOVEŽSKAYA

PUŠČA»
3. Podpora rozvoje ekologické a kulturní turistiky
4. Vytváření

nových

pracovních

příležitostí

pro

obyvatelstvo

příhraničních rajonů jak z běloruské tak i polské strany.

Základní projekty euroregionu:
1. Otevření pohraničního přechodu «Pererov-Bělověža»
2. Projekt «Posílení přeshraniční spolupráce pro regionální rozvoj».
Hlavními cíly proejktu jsou ekologické vzdělání a rozvoj ekologické a
agrární turistiky.
3. Školení

středoškolských

učitelů

o

ekologických

problémech

a

spolupráce škol z příhraničních rajonů.
4. Rozpracování přeshraničních turistických tras, školení personálu
turistických ubytovacích komplexů,marketing turistiky.

Od roku 2003 představitele euroregionu pracují ve složení běloruskopolského mezivládního koordinačního výboru pro přeshraniční spolupráci.
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3.3.6

EUROREGION «DNĚPR» (ДНЕПР)

Podepsání dohody o vytvoření euroregionu proběhlo dne 29.04.2003
v Gomele (Bělorusko). Zapojili se do něj Gomelská oblast z běloruské,
Bryanskaja oblast z ruské a Černigovská oblast z ukrajinské strany.

Mezi základní cíly činnosti byly stanovený:
1. ekonomický rozvoj, regionální plánování
2. komunikace a transport
3. věda a vzdělání
4. sport a turistika
5. ochrana a zlepšování životního prostředí
6. rozšíření kontaktů mezi obyvateli příhraničních rajonů
7. rozvoj spolupráci mezi organizacemi a podniky

Celou etapu lze charakterizovat jako etapu navazování kontaktů a
formování základní báze pro spolupráci. Byly vyřešeny důležité organizačněadministrativní a právní otázky, zformovány řídící orgány, vymezena
struktura a směry činnosti. Byly realizovány školící projekty pro odborníkyadministrátory, kteří se zabývají rozpracováním a realizaci programů
regionálního rozvoje 58.

Lze pozorovat i dost zajímavou situaci – fakticky v celém pohraničním
pásmu Běloruska a rozšířené EU fungují formy přeshraniční spolupráce: na
západě – «BUG» a «BĚLOVEŽSKAYA PUŠČA», na Severo-západě «NĚMAN» a «OZERNY KRAJ». Ve střednědobé perspektivě by mohla
vzniknout osobitá pohraniční periferie s více pružnými a více přitažlivými
podmínkami spolupráce. Dá se předpokládat, že taková «periferie» má
všechny předpoklady stát významným faktorem reformačního působení na
celé Bělorusko, přičemž dominujícím a rozhodujícím prvkem bude ne
politický, ale pragmatický prvek.

58

http://www.centis.bsu.by/rus/info/euroreg_info.htm
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3.3.7

Význam euroregionů pro Bělorusko.

Skoro šestiletá zkušenost Běloruska umožňuje označit mechanizmus
euroregionů jako důležitý nejen pro řešení aktuálních problémů lokálního
charakteru,

ale

i

otázek

širšího

spektra.

Boj

s nelegální

migraci,

organizovaným zločinem, transportem drog a obchodování s lidmi je hodně
závislý

na

vybavení

pohraničních

přechodů

a

celních

stanic,

těsné

spolupráci pohraničních, policejních a administrativních orgánů. Právě proto
je ze strany EU tomuto tématu věnovaná taková pozornost. Za poslední roky
byla za finanční podpory z EU provedena rekonstrukce pohraničních
přechodů: KAMENNYJ LOG

na bělorusko-litevské hranici, VARŠAVSKYJ

MOST

bělorusko-polské

a

KOZLOVIČI-2

na

hranici

(v

plánech

jsou

rekonstrukce přechodů BRUZGY, BERESTOVICA a DOMAČEVO).

Společným rysem běloruských euroregionů je přítomnost ekologických
projektů, zatím většinou vzdělávacího charakteru. To je podle mě velice
důležité vzhledem k tomu, že ekologie se jeví jako jedno z aktuálních témat
jak pro celou Evropu tak i pro Bělorusko a sousední státy. Je to téma ke
globální diskusi o ekologických problémech bez ohledu na politické pozice a
spory. Navíc nejen Černobyl, ale i Bělovežskaja Pušča, Polesje, řeky
Něman, Dvina a Dněpr, běloruské lesy a močály (mezi jiným známé jako
«plíce

Evropy»)

jsou

unikátními

přírodními

komplexy

celoevropského

významu, které zaslouží mezinárodní spolupráci.

Další velice důležitou obecnou charakteristikou běloruských euroregionů je
aktivizace role místních správních orgánů, jejich spolupráci s orgány místní
samosprávy sousedních států. Pro Bělorusko problematika spojená se
zvyšováním roli struktur regionální samosprávy v organizaci sociálního
životu se jeví podle mého názoru jako velice důležitá, proto euroregiony je
třeba chápat i jako mechanizmus zasvěcování běloruských orgánů místní
samosprávy do evropských zkušenosti s místní samosprávou. Pro Bělorusko
je tu velice důležitá postupná a důsledná realizace principu subsidiarity přes
posílení regionálních a lokálních struktur samosprávy pomoci delegování
kompetenci na nejnižší z možných administrativních úrovní. Za krátkou dobu
74

dosáhnout takových změn nelze. A nejen kvůli slabé finanční a jiné zdrojové
bázi běloruských orgánů místní samosprávy (vesnických, městských a
rajonných Rád a jejích výkonných Výborů), ale i kvůli historickým tradicím.
Navíc i běloruský zákon o místní samosprávě z roku 1991 nedelegoval na
místní orgány dostačující pravomoci, většinou jim ponechal pouze ze
sovětských časů přetrvávající dekorativní roli a funkci. 59

Velkou roli hraje zapojení představitelů místní samosprávy do realizace
různorodých projektů v euroregionech právě kvůli možnosti nastudování
evropských zkušeností, pochopení evropských standardů a lepšího chápání
takových pojmů jako občanská společnost a demokratické hodnoty přímo
v praxi spolu se svými bezprostředními sousedy. Kromě toho zapojení
místních

regionálních

orgánů

do

činnosti

euroregionů

zvyšuje

jejích

efektivitu, pomáhá vylepšování jejích administrativní váhy v očích občanů,
což je tolik potřebné ve státě s tvrdě centralizovanou mocí jako je Bělorusko.

Dalším společným rysem běloruských euroregionů je jejích snaha pomáhat
rozvoji drobného podnikání. I v tomto slova smyslu se jeví jako další nástroj
k formování tolik potřebné v Bělorusku «střední třídy». Programy činnosti
euroregionů obsahují projekty podpory malého podnikání a vytváření
podmínek pro nové pracovní příležitosti pro obyvatele příhraničních rajonů.
Bohužel potenciál euroregionů s této věci není využit v plném rozsahu,
především kvůli absenci efektivního systému podpory podnikatelských
iniciativ na běloruské straně.

I přes to od svých počátků euroregiony byli «cvičištěm» kde se vyzkoušela
účinnost praktické pomoci příhraničním regionům s perspektivou dosáhnout
u nich celoevropských sociálně-ekonomického životních standardů. Jejich
experimentální charakter je způsoben především dodatečnými podmínkami
pro rozvoj orgánů regionální samosprávy a podnikání, které se otevírají
pomoci nových poznatků a zkušenosti ze spolupráce, pomoci zahraničních
partnerů.
59

И.Суздалева. Влияние государственной региональной политики на функционирование и
перспективы развития белорусских евро-регионов. ZDROJ 18, str.25
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Podle názorů odborníků koordinačního ofisu TACIS touha oblastních i
rajonných orgánů samosprávy a nestátních organizaci spolupracovat se
sousedy je dost velká. Kvalifikace pracovníků v západních oblastech
Běloruska je v celku dostačující pro realizaci menších mezinárodních
projektů. Problémem zůstává tvrdá centralizace moci v Minsku a omezování
snah o spolupráci s Evropou na místní úrovní běloruskou vládou pomoci
různorodé kontrolních, schvalovacích a jiné byrokratických procesů.

3.4

Programy sousedské spolupráce EU

Evropská Komise rozpracovávala «Sousedské programy», které by se měly
stát základem přeshraniční spolupráce EU-25 s novými sousedskými státy.
Ze strany EU jsou tyto programy financovaný přes INTERREG (větev A,
směrovaná na přeshraniční spolupráci) 60 a ze strany sousedských států –
TACIS CBC.

Celkové financování sousedských programů z rozpočtu TACIS pro čtyři
sousedské státy SNS by mělo dosáhnout 20 mln.EUR v roce 2004, 25
mln.EUR – v roce 2005 a 30 mln.EUR v roce2006.

Usnesení Evropské Komise definuje tři takové programy, ve kterých byla
předpokládaná
Ukrajinou

a

účast

běloruské

Polskem.

Také

strany

v rámci

společně
baltského

s Litvou,
regionu

Lotyšskem,
jako

celku,

předpokládá se přeshraniční spolupráce s partnery z Dánska, Finska,
Německa a Švédska, Polska, Norska, Ruska, Litevska, Lotyšska a Estonska
(rozpočet pro Rusko a Bělorusko byl stanoven na 7,5 mln.EUR)
Z celkové sumy 23 mln.EUR kterou může využit Bělorusko v rámci účasti
v realizaci výše uvedených programů v roce 2004 bylo plánovaná realizace 6
mln.EUR. 61
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http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/abc/voleta_en.htm
А.Лобач. Новые возможности для старых соседей. ZDROJ 5, str.5
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Za Bělorusko byly do programu Bělorusko-Litevsko-Lotyšsko zapojeny
Brestskaja, Grodněnskaja a západní rajony Minské oblasti 62. Do programu
Bělorusko-Polsko-Ukrajina
Minskaja

oblasti.

Dotace

byli

zapojeny

daných

Vitěbskaja,

programů

mají

Grodněnskaja

být

a

uskutečňovány

z finančních prostředků dvou rozdílných mechanizmu EU: INTERREG 3L ze
strany EU a programu malých projektů přeshraniční spolupráci TACIS
(TACIS THS MP) v Bělorusku i Ukrajině 63.

Vážným nedostatkem programů je omezenost prostředků EU ze strany
TACIS. Předběžný plán financování programu sousedství Bělorusko-PolskoUkrajina na léta 2004-2006 předpokládá podporu EU jeho polské časti ve
výší 37,8 mln.EUR, což společně z financováním z národního rozpočtu
polskou stranou tvoří kolem 50 mln.EUR. Objem dotaci EU programu TACIS
THS MP pro bělorusko a ukrajinskou stranu dohromady nepřesahuje 8
mln.EUR.

Podobná situace panuje i v dalším programu na který přes program
INTERREG 3L bylo vyčleněno 10,4 mln.EUR, dalších 7,5 mln.EUR také tvořil
rozpočet TACIS pro společné využití jak běloruskými tak i ruskými regiony
zúčastěnými programů sousedství. Takový rozdíl v objemech financování
dost málo odpovídá myšlence sousedství především orientované na státy
umístěné z vnější strany nových hranic EU.

Je třeba upozornit na to, že uvedené částky se rozdělují ne na paritních
principech, ale v závislosti na počtu a kvalitě představených projektů.
V případě že běloruská strana představí větší počet projektů splňujících
kriteria financování může obdržet i více prostředků než partneři z Ruska a
Ukrajiny. Při tom důležitým bodem je nejen myšlenka nabízeného projektu,
ale i

správná adjustace žádosti a průvodních dokumentů. Velice často

důstojné a zajímavé projekty byly odmítnuty kvůli špatnému zpracování a
dokumentaci neboli i kvůli špatnému překladu do úředních jazyků EU.
K vyvařování podobných situaci při rozpracování projektů by bylo dobře pro
62
63

http://www.bsrinterreg3a.net/index.php?sec=prg&num=20
http://www.interreg.gov.pl/INTERREG+IIIA/Program+Polska++Bialorus++Ukraina/
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běloruskou stranu využívat služeb nezávislých expertů nebo partnerů se
zkušenosti z vyřizováním podobných projektů.

Na rozdíl od malých projektů TACIS CBC, kde by jako žadatele a
vykonavatelé

měly

působit

organy

místní

samosprávy,

sousedských

programů se mohou zúčastnit jakékoliv organizace. Projekty musejí mít
přeshraniční charakter a napomáhat stabilnímu rozvoji regionu. Priority byly
zformulovaný dosti obecně, a proto praktický každá iniciativa při správné
adjustaci má šanci na obdržení finanční spoluúčasti ze strany EU.

Pote, co projekt bude přijat k financování Evropskou Komisí, musí projít
procesy schválení a registrace u Výboru pro otázky mezinárodní spolupráci
při Řadě ministrů Běloruska. Bohužel táto procedura není pouhá formalita: je
zapotřebí připravit souhrn stanovených dokumentů jejichž prozkoumání
může trvat běloruským úřadům i dva až tři měsíce. V případě, že projekt
nebude uznán jako odpovídající prioritám rozvoje Běloruska nebo prostředky
poskytnuté EU nevejdou do rámek definice «technická pomoc» stanovených
Výnosem

Prezidenta

Běloruska

№460,

transfery

z EU

budou

navíc

zdaňovány 64.

Je pochopitelné že stát musí provádět monitoring mezinárodních projektů
realizovaných na jeho území, ale přímý zásah úředníků značné brzdí a
značně komplikuje i bez něj velíce zamotanou byrokratickou proceduru
přípravy a realizace projektů mezinárodní spolupráce.

Podle mě je ale potenciál přeshraniční spolupráci s účastí běloruské strany
hodně vysoký. Za prvé, skoro neexistuje jazyková bariera se sousedy.
Většina

obyvatel

žijícího

v západních

oblastech

Běloruska

rozumí

a

částečně i mluví Polsky, na jiné straně – Poláci z Severo-východních oblasti
chápou běloruštinu a ruštinu, Litevci staršího a středního věku většinou stalé
pamatují základy ruštiny. Za druhé, na obou stranách hranici lze mluvit o
absenci větších antipatií v národnostní otázce, které se často stávají brzdou

64

В.Улахович . Расширение ЕС и региональное сотрудничество в ЦВЕ. ZDROJ 3, str.11
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při rozpracování a realizaci společných projektů. Pospolitost kultury a dějin
vytvořila pozitivní image sousedů a Bělorusové jsou brání jako spolehliví
partneři.

V nejbližší

době

lze

očekávat

vzestup

aktivit

západních

sousedů

Běloruska. Finanční dotace INTERREG větve A jsou udělovány jen na
konkrétní projekty přeshraniční spolupráce k jejichž realizaci je zapotřebí
partnerů v sousedských státech. Z tohoto důvodu představitele místních
orgánů samosprávy a nevládních organizaci Polska a Litvy budou vyhledávat
partnery v Bělorusku. Nehledě na to, že objemy financování poskytované
Bělorusku jsou značně nižší, nežli dotace nových členských států EU, bude
jich dostatek pro realizaci nových zajímavých a užitečných iniciativ.

Diky účastí na projektech přeshraniční spolupráci Bělorusko má značnou
šanci

na

zapojení

do

procesů

evropské

integrace.

Bylo

by

škoda

naskytnutou šanci nevyužít.

Po přehledu již existujících bodů spolupráci Běloruska s Evropskou unii lze
konstatovat, že i přes problematičnost vzájemných vztahů na politické úrovni
spolupráce v rámci euroregionů a přeshraničních projektů EU probíhá.

Podle mého názoru právě tyto dotyčné body jsou nejlepším příkladem vlivu
Evropy na změnu názorů běloruských občanů, jejichž informační prostor
většinou je úzce omezen a pečlivě střežen státní propagandou Běloruska, na
tak dalekou a nepřívětivou (podle státní ideologie) a tak blízkou (geografický
a kulturně) Evropu do které Bělorusko a Bělorusové bezpochyby patří.
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ZÁVĚR
Republika Bělorusko je nezávislým suverénním státem. Na neštěstí během
let vývoj v chápání suverenity A.Lukašenkem a běloruskými vládními kruhy
směroval k původnímu - absolutnímu smyslu, kdy jakýkoliv z pokusů ze
strany vnějších nebo vnitřních činitelů ovlivnit nebo zpochybnit

pravomoci

vládnoucí garnitury je brán (a pomoci kontrolovaných masmedií vysvětlován
i zbytku obyvatelstva) jako přímý útok na suverenitu celého státu.

Při tom časem za takové útoky začaly být označovány nejen pokusy
ovlivnit politickou situaci v Bělorusku ze strany stalé «nepřátelské» Evropské
unie, ale i kroky dlouhodobě bezpochyby spojenecké ruské vlády spojené
s vypořádáním v popletených otázkách vzájemných ekonomických vztahů
způsobených enormním uzavíráním různorodých politických a ekonomických
smluv koncem 90-tých let v rusko-běloruské integrační euforii bez hlubších
analýz ohledně následků a taky i aktivnímu využití běloruskou stranou
nedořešených otázek takových smluv ve svůj prospěch.

Jednostranné směrování zahraniční politiky na Rusko nenaplnilo očekávání
(což se dalo předpokládat v dlouhodobějším horizontu) na nekončící zdroj
levných surovin a otevřený nenasycený trh, schopny spolknout bez problému
většinu běloruského zboží.

Z příchodem V.Putina politika Ruské federace nabyla pragmatičtější rysy a
již nezůstávala u deklaraci o slovanském bratrství, ale za svoji podporu
začala vyžadovat reálné politické kroky ke sjednocení, zrušení různorodých
celních a tarifních omezení běloruského trhu pro ruské exportéry a
umožnění ruským společnostem vstupovat do podniků ze ziskových oblasti
běloruské ekonomiky.

Vyústilo to do obchodních sporů o celních tarifech k exportu běloruského
cukru, importu ruské ropy, prodeji podílu v BelTransGazu a zvyšování ceny
ruského plynu pro Bělorusko.
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V současném světě žádný stát nemůže být absolutně nezávislým na svém
okolí ať už v kladném nebo záporném smyslu. Vzájemné propojení celých
ekonomik a jednotlivých korporaci, politické a celní svazky, různorodé formy
regionální spolupráci již od základu rozvracejí snahu jakéhokoliv režimu o
izolaci.

Příkladem jsou právě vztahy Běloruska a Evropské unie, kde nehledě na
dlouhodobě patovou situaci v politických vztazích, obchodně-ekonomické
vztahy lze označit za více než dobře a aktivně se rozvíjející, což vlastně i
bylo cílem této diplomové práci.Podíl Evropské unie na zahraničních
obchodu Běloruska trvalé rostl a v posledních letech přesáhnul i podíl Ruské
federace. Vypovídajícím je fakt že v běloruském exportu do Evropy
převážnou část tvoří suroviny oproti hotovým výrobkům směrem na Východ .

Ekonomické aspekty převažují politické úvahy a jak Evropa tak i Ruská
federace jsou do určité míry rukojmí současného běloruského režimu.
Evropa je přímo závislá na plynulosti ruských dodávek ropy i plynu a tím
pádem i na stabilitě situace na běloruském území. Rusko ze své strany až
po roztržkách s běloruským režimem začalo hledat alternativní cesty
dodávek, jejichž stabilita zajišťuje ruské vládě na Západě tvář spolehlivého
partnera, navíc v střednědobém horizontu takové možnosti prostě nemožné i
z technického hlediska.

Když si Rusko, diky svému postavení dlouhodobě největšího partnera
běloruské

vlády,

může

dovolit

jít

po

dlouze

trvajících

nezdařených

vyjednáváních do obchodních válek a nátlaku na změny ekonomických
poměrů v Bělorusku z pozice sily, Evropa je velice omezena v prostředcích
k ovlivňování vzhledem k zájmům států sousedících s Běloruskem a možné
eskalace «vražedností» obyčejných Bělorusů vůči Evropě pomoci režimem
ovládaných

sdělovacích

prostředků

jak

to

bylo

v případě

konfliktu

s běloruským Svazem Poláků. Absence volného dostupu k informacím
dovoluje režimu formovat ve veřejném mínění teze o záporné a vražedné
Evropě, která kupuje korumpovanou opozici a dovoluje si vměšovat do
vnitřních běloruských záležitostí, čímž ohrožuje suverenitu Běloruska.
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Kontrola bezpečnostními složkami všech transferů peněz ze zahraničí a
eliminace na minimum vlivu nestátních sdělovacích prostředků dovoluje
běloruským úřadům kontrolu vnitropolitické situace, podporování opozice ze
strany EU pomáhá ji spíše přežívat nežli vytváří opravdovou protiváhu
A.Lukašenko na politické scéně Běloruska.

Vzhledem k omezování pohybu mládeží ze strany běloruských oficiálních
úřadů a v bližší perspektivě zpřísnění postupu při vydání a v neposlední
řadě i zvýšení cen na víza do států Evropské unie kvůli rozšíření
Schengeské

dohody

od

1.01.2008

lze

očekávat

určitý

pokles

počtu

běloruských občanů cestujících do evropských států, kde se mohou na
vlastní oči přesvědčit o skutečném stavu evropské společnosti a srovnat ji
s běloruskými reáliemi.

Mezi zbývající možnosti Evropské unie k ovlivnění běloruského veřejného
mínění podle mého názoru patří ekonomické a přeshraniční projekty,
netykající

se

přímo

problémových

politických

záležitostí

a

rozšiřující

zkušenosti běloruských občanů na různých úrovních s evropským stylem
jednání a práce, celoevropskými hodnotami. Podle mého názoru Evropská
unie by měla vůči Bělorusku maximálně rozšířit spolupráci tohoto druhu ve
všech možných směrech, které se přímo netýkají podpory současného
běloruského režimu. Právě rutinní každodenní práce na menších projektech,
jejichž výsledek uvidí a pocítí obyčejný běloruský občan může být největším
přínosem pro celkový obraz Evropské unie v očích Bělorusů.
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Mapa transportní sítě BelTransGaz

Zdroj: http://www.btg.by/activity/transp
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Zdroj: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/russia_pipelines.pdf

Zdroj: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/russia_pipelines.pdf
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Belarus, Trade with the EU (mln.EUR)
Year

Imports

2001
2002
2003
2004
2005

1 950
2 092
2 221
2 604
3 533

Average
annual
growth

Yearly %
change

7,3
6,2
17,2
35,7

EU Share
of total
imports
21,11
21,80
21,77
19,86
28,42

Exports

Yearly % EU Share of
change total exports

2 354
2 839
3 153
3 996
3
3 051
051

20,6
11,1
26,7
-23,6
-19,9

16,0

28,30
33,55
35,95
36,26
34,50

Balance

Imports +
Exports

404
747
932
1 391
3-482
051

4 304
4 932
5 375
6 600
6
3 585
051

6,7

11,2

Belarus, Trade with the European Union
4 500
4 000
3 500
3 000

mln.EUR

2 500
2 000
1 500
1 000
500

-500
-1 000

2001

2002

Imports

2003

Exports

2004

2005

Balance

90

EU, Trade with Belarus (mln.EUR)
Imports

Year
2001
2002
2003
2004
2005

Yearly %
change

1 358
1 537
1 972
2 577
3 343

Average
annual
growth

13,2
28,3
30,7
29,7

Share of
total EU
imports

Exports

0,14
0,16
0,21
0,25
0,28

2 018
2 086
2 211
2 636
3 220
3 220

Yearly %
change

25,3

3,4
6,0
19,2
22,2
-28,7

Share of
total EU
exports

Balance

0,23
0,23
0,25
0,27
0,30

660
550
239
58
-124
3 220

12,4

Imports +
Exports
3 376
3 623
4 183
5 213
6 563
3 220
18,1

EU trade with Belarus
4 000
3 500
3 000

mln.EUR

2 500
2 000
1 500
1 000
500

-500

2001

2002

Imports

2003

Exports

2004

2005

Balance

Zdroj: EUROSTAT (Comext, Statistical regime 4)
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Export zboží
2000
Dusičná hnojiva (tis.tůn)
Dřaselná hnojiva (tis.tůn)
Pneumatiky (tis.kusů)
Chemická vlákna a nítě (tis.tůn)
Lednice a mrazící zařízení (tis.kusů)
Тelevize a video (tis.kusů)
Traktory (tis.kusů)
Nákladní vozidla (tis.kusů)
Kola (tis.kusů).
Přivěsy (kusů)
Nábytek (mln.USD)

2001

341,8
2840,2
2007
150,1
610,7
373,5
21,7
10
483,6
8985
130,5

2002

364,3
3309,6
2151,9
157,7
654,5
480,2
23,5
12,4
679,5
15712
148,6

2003

2004

2005

385,2
3330,1
1375
163,5
721,3
454,8
25,7
10,6
720,3
18435
166,5

344,1
3816,2
2334,5
158,2
790,2
544,3
30,2
11,9
705,7
19331
210,6

245,81
4254,8
2721,1
155,5
848,9
739
36,4
12,3
730,4
28903
277,5

214,5
4289
2332,8
141
890,1
814,8
41,4
13,2
369,2
33942
263,6

2002
13,9
500,6
17,6
6,8
1888
65,4
32,3
126,7
592,5

2003
14,7
1004,6
18,1
7,6
2465,4
61,3
38,2
132,1
450,6

2004
17,7
1143,4
19,6
4
2657,5
61,9
47,6
137,2
502,6

2005
19,2
570,2
20,1
4,9
2545
63,3
52,1
140,4
444,6

Import zboží

Ropa (mln.tůn)
Ropné produkty (tis.tůn)
Přirodní plyn, (мld. м3)
Elektřina, мld кW/h
Černé kovy, (tis.tůn)
Acyklický líh, (tis.tůn)
Syntetický kaučuk (tis.tůn)
Rostlinný olej (tis.tůn)
Cukr (tis.tůn)

2000
11,9
1075,4
17,1
7,2
2175,5
76,7
30,4
88,3
476,6

Objem zahraničního obchodu celkem
Rusko
Ukrajina
Kazachstán
Ostatní státy
Německo
Polsko

2001
11,9
376,2
17,3
8,3
1932,6
67,4
38
115,8
483,5

1999
12 583
6 989
697
40
3 529
908
420

2000
15 972
9 315
901
65
4 370
820
501

2001
15 737
9 401
699
37
4 305
845
450

2002
17 113
9 899
1 634
54
5 061
1 041
495

2003
21 469
12 458
344
82
6 100
1 241
782

Zdroj:http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade.php
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Základní ukazatele zahraničního obchodu Běloruska
(mln.USD)

1995
Celkový objem zahraničního
obchodu Běloruska
export
import
saldo
státy SNS vč.Ruska
export
import
saldo
Rusko
export
import
saldo
státy mimo SNS
export
import
saldo

10367
4803
5564
-761
6704
3027
3677
-650
5150
2185
2965
-780
3663
1776
1887
-111

1996

1997

12591
5652
6939
-1287
8334
3764
4570
-806
6546
3024
3522
-498
4257
1888
2369
-481

15990
7301
8689
-1388
11196
5379
5817
-438
9453
4780
4673
107
4794
1922
2872
-950

1998
15619
7070
8549
-1479
10714
5160
5554
-394
9278
4608
4670
-62
4905
1910
2995
-1085

1999
12583
5909
6674
-765
7911
3622
4289
-667
6989
3222
3767
-545
4672
2287
2385
-98

2000
15972
7326
8646
-1320
10469
4399
6070
-1671
9315
3710
5605
-1895
5503
2927
2576
351

2001
15737
7451
8286
-835
10291
4494
5797
-1303
9401
3963
5438
-1475
5446
2957
2489
468

2002
17113
8021
9092
-1071
10679
4384
6295
-1911
9899
3977
5922
-1945
6434
3637
2797
840

2003
21504
9946
11558
-1612
13484
5435
8049
-2614
12482
4880
7602
-2722
8020
4511
3509
1002

2004
30265
13774
16491
-2717
19201
7318
11883
-4565
17704
6485
11219
-4734
11064
6456
4608
1848

2005
32676
15977
16699
-722
18176
7058
11118
-4060
15808
5714
10094
-4380
14500
8919
5581
3338

Zdroj: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/ftrade.php
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Export a import zboží mezi Běloruskem a EU v letech 2001-2003.
EU Exports to Belarus (mln.EUR)

EU Imports from Belarus (mln.EUR)

Product Groups
TOTAL

2001

%

2003

%

2005

%

Share of
total EU
imports

Product Groups

1 358

100,0

1 972

100,0

3 343

100,0

0,28

TOTAL

Primary Products
of which:
Agricultural prod.
Energy

494

36,3

975

49,4

2 165

64,8

0,56

162
282

11,9
20,7

210
705

10,7
35,7

240
1 874

7,2
56,1

0,30
0,75

Primary Products
of which:
Agricultural prod.
Energy

Manuf. Products
of which:
Machinery
Transport equipment
of which:
Automotive prod.
Chemicals
Textiles and cloth.

854

62,9

987

50,0

1 115

33,3

0,15

102
40

7,5
3,0

103
49

5,2
2,5

121
43

3,6
1,3

0,04
0,04

37
169
212

2,7
12,4
15,6

44
195
204

2,2
9,9
10,3

37
232
182

1,1
6,9
5,4

0,08
0,25
0,26

Manuf. Products
of which:
Machinery
Transport equipment
of which:
Automotive prod.
Chemicals
Textiles and cloth.

%

Share of
total EU
exports

2001

%

2003

%

2005

2 018

100,0

2 211

100,0

3 220

100,0

0,30

287

14,2

290

13,1

416

12,9

0,33

223
35

11,0
1,7

195
56

8,8
2,5

322
32

10,0
1,0

0,52
0,08

1 674

82,9

1 857

84,0

2 638

81,9

0,30

580
297

28,7
14,7

649
305

29,3
13,8

1 054
371

32,7
11,5

0,34
0,22

251
281
175

12,5
13,9
8,7

275
340
153

12,5
15,4
6,9

332
528
149

10,3
16,4
4,6

0,31
0,32
0,45

EU Exports to Belarus

EU Imports from Belarus
60,0

35,0
50,0

(mln.EUR)

30,0

Mln.EUR

40,0
30,0
20,0

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

10,0

2001
2001

2003

2005

Energy

Chemicals

Textiles and cloth.

Machinery

Transport equipm

Automotive prod.

Agricultural prod.

Agricultural prod.
Transport equipm
Textiles and cloth.

2003
Energy
Automotive prod.

2005
Machinery
Chemicals

Zdroj: http://www.intracen.org/menus/countries.htm
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