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alebo oblečení v krojoch predávať 
syry.

Presne.
V čom podľa vás má stredná Eu-

rópa šancu uspieť?
Komunizmus zabrzdil váš ekono-

mický rozvoj. Výhodou je, že zároveň 
spomalil globalizáciu, takže kultúra  
v tejto časti sveta zostala oveľa viac 
zachovaná. Ak chcem vidieť, ako 
vyzerala Európa v 19. storočí, tak tu 
nájdem menšie mestá, ktoré sa od 
Habsburgovcov zasa až tak nezmenili, 
a to je pre mnohých veľmi atraktívne. 
Keď pôjdete do Paríža alebo Mnícho-
va, tam sa už budete cítiť skôr ako  
v Maroku alebo Turecku.

To sme prebrali tie kroje, ale čo 
naše možné konkurenčné výhody  
v biznise z pohľadu Číny?

Prvou oblasťou s potenciálom je 
export know-how, ktoré Čína potre-
buje, to sa týka najmä oblasti čistej 
energie alebo poľnohospodárstva.  
V strednej Európe je veľa inovácií, 
ktoré si predtým nikto nevšímal  
a ktoré by mohli byť v Číne dobre spe-
ňažené.

Druhou oblasťou by mohli byť po-
traviny. Minerálna voda odtiaľto je 
porovnateľná s francúzskou, len eš-
te nie je taká známa. Ak by jej niekto 
vybudoval značku, je tam veľa poten-
ciálu. A, samozrejme, je tu ešte veľký 
potenciál v nehnuteľnostiach. Kto-
koľvek, kto uvažuje o byte v Londýne 
alebo Paríži, si u vás namiesto neho 
môže radšej kúpiť tri domy.

Fungujú programy stredoeuróp-
skych krajín na prilákanie čínskych 
investorov?

Podľa prieskumov by len sedem 
či osem percent čínskych investorov 
uvažovalo nad Európou. Viac ako 90 % 
smeruje do anglosaských krajín, Spo-
jených štátov, Kanady, Austrálie. Z tej 
maličkej časti smerujúcej do Európy 
pôjde väčšina do Anglicka, veľa do Ta-
lianska, na Cyprus. Počet tých, ktorí 
nakoniec prídu do strednej Európy, 
bude skoro zanedbateľný. A nebudú 
to bohatí Číňania, ale skôr stredná 
vrstva. Áno, nejakých ľudí programy 
prilákali, ale z globálneho pohľadu je 
to vlastne nula.

Hovoríte o probléme s imidžom, 
ktorý má stredná Európa v Číne. Čo 
problém imidžu Číny v Európe – že 
je to krajina, odkiaľ sa len vozia lac-
né braky?

V prvom rade, Číňanov čoraz menej 
a menej zaujíma, čo si o nich ostatní 
myslia. Hovoria si: máme veľa peňazí, 
môžeme ich minúť kdekoľvek a ak ich 
nechcete, je to váš problém. Číňania 
idú podobnou cestou ako Američania, 
ktorým je ukradnuté, čo si myslí svet: 
Sú predsa Američania! Ešte nie sme 
úplne tam, ale pomaly sa tam blížime.

Po druhé, obraz Číny u vzdelaných 
ľudí na Západe sa už veľmi zmenil, tí, 
ktorí boli s Čínou v kontakte, už vedia, 
že ten stereotyp nie je presný. Ak pre 
80 percent tých menej vzdelaných zo-
stane obraz Číny ako krajiny lacných 
výrobkov a pirátstva, Číňanom to bu-
de jedno.

Cíti sa Čína sebavedomejšia po 
európskej finančnej kríze?

Áno, lebo ak dnes ide európsky 
štátnik do Číny, takmer vždy je to 
preto, aby si požičal peniaze. A keď 
sem príde čínsky štátnik, takmer 
vždy sľúbi nejakú finančnú pomoc.  
V tomto zmysle získavajú Číňania ur-
čitú mieru arogancie, lebo svet potre-
buje ich peniaze. A tunajší lídri tomu 
rozumejú, len všeobecná populácia 

nevie, že peniaze, ktoré ich vlády mí-
ňajú, pochádzajú z Číny.

Na druhej strane v zahraničnej 
politike zostáva Čína pasívna.

To je pravda. 
Bude sa to postupne meniť?
Myslím, že nie. V Číne sa hovorí, 

že naším zástupcom v OSN by mohol 
byť aj robot, lebo jediné, čo by mu-
sel robiť, je stláčať tlačidlo „Zdržím 
sa hlasovania“. Nemyslím si, že sa to  
v priebehu najbližších 30 alebo 40 
rokov zmení. Čínskou prioritou sú 
vzťahy s najbližšími susedmi, Vietna-
mom, Filipínami, ale najmä rivalita 
s Japonskom. Nevidí dôvod, prečo by 
si mala robiť nepriateľov na opačnom 
konci sveta. Ešte dlho bude zamestna-
ná svojimi vlastnými problémami.

Keď Rusko ako sused Číny vezme 
inému susedovi časť územia, to Čí-
nu neznepokojuje?

Problémom je, že Čína potrebuje 
Rusko oveľa viac ako Rusko potrebu-
je Čínu. Po prvé potrebuje jeho pali-
vá, po druhé potrebuje Rusko skôr na 
svojej strane pri svojej rivalite s Ja-
ponskom. Rozhnevať Rusko je to po-

sledné, čo by si Číňania želali. Samo-
zrejme, trebárs Čechov alebo Maďarov 
by radšej tiež nechceli rozhnevať, pre-
to zostanú úplne mimo sporu.

Ja si nakoniec myslím, že táto po-
litika je správna. Ázijské krajiny ne-
dokážu do hĺbky rozumieť európskej 
politike a keď nerozumiete, nemali by 
ste sa do toho montovať. To isté platí 
aj opačne. Nedávno som písal článok 
o Tibete a o tom, že nikto vás Euró-
panov nenúti mať na niečo názor, ak 
problému nerozumiete. Ale ak sa už 
vyjadríte, riskujete, že budete vyzerať 
ako hlupáci a zbytočne si vyrobíte ne-
priateľov.

Ako bude vyzerať čínsky politic-
ký režim o 20 rokov?

Mnohí si myslia, že Číňania žijú za 
múrom a nevedia, čo sa vo svete deje. 
To je omyl. Číňania majú o svete pres-
né informácie, len čínske sociálne 
médiá používajú spolu s Číňanmi aj 
milióny krajanov na Západe. Tak, ako 
bude čoraz viac Číňanov čoraz bohat-
ších a lepšie informovaných, budú sa 
dožadovať viac a viac práv a Čína bude 
stále liberálnejšia a demokratickejšia. 
Netreba, aby Západ tlačil na demokra-
tizáciu Číny. Stane sa demokratickej-
šou aj sama od seba.

Vnímajú Číňania Európu a Ame-
riku ako jednu civilizáciu, alebo 
medzi krajinami rozlišujú?

Vidíte, aj vy kladiete otázku, ako 
keby bola Čína homogénna krajina, 
ktorá má jeden názor. Ale povedal by 
som, že vzdelanejší, tak ako tu, rozli-
šujú, ale 80 percent ľudí Európanov 
volá len „bieli ľudia“.

V Číne sa v najbližších desaťro-
čiach udejú veci, ktoré sa v takom 
meradle nikdy na Zemi neodohrali: 
stovky miliónov ľudí sa budú sťaho-
vať do miest, zostarnú milióny ľudí 
z generácie demograficky pokrive-
nej politikou jedného dieťaťa. Hro-
zia pri tom nejaké veľké vnútorné 
otrasy krajiny?

Áno, preto hovorím, že ešte desať-
ročia sa Čína zamestná aj vlastnými 
problémami, ktorých má množstvo. 
Najväčším je obrovský rozdiel v príj-
moch medzi bohatými a  chudobný-
mi, ktorý z veľkej miery spôsobuje ko-
rupcia. To je dnešný najväčší problém 
a tomuto sa najviac bude venovať aj 
nový čínsky prezident.
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Netreba, aby Západ tlačil na 
demokratizáciu Číny. Stane sa 
demokratickejšou aj sama od seba.


