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Abstrakt
Bakalářská práce „Strategie New Silk Road“ se věnuje americké zahraničně politické
strategii pro region Střední Asie a Afghánistánu. Strategie myšlenkově navazuje na
různé koncepce, které se začaly v 90.letech objevovat a reagovaly tak na rozpad
Sovětského svazu a otevření hranic, které byly po dlouhou dobu neprostupné. Práce
strategii

NSR zasazuje do historického kontextu vývoje myšlenky opětovného

pozemního propojení na ose Východ – Západ. Po jejím představení je na základě
analýzy vývoje a současného stavu dvou klíčových projektů – plánovaného transafghánského plynovodu TAPI a Obchodní a tranzitní dohody mezi Afghánistánem a
Pákistánem APTTA – zhodnocena její dosavadní úspěšnost při prosazování.

Abstract
Thesis "New Silk Road Strategy" focuses on U.S. Foreign policy strategy for Central
Asia and Afghanistan. This strategy draws its inspiration from various concepts of
restoring the ancient Silk Route and thus creating renewed continental link between far
East and West. These concepts began to emerge significantly after the collapse of Soviet
Union in 1991. The thesis firstly introduces these concepts and thus provides a
theoretical and conceptual background for the NSR strategy. This strategy was adopted
by U.S. State Department in June 2011. In this thesis I am arguing that not much
success was achieved so far. I demonstrate this on the case of two main projects – the
proposed construction of TAPI pipeline and Trade and Transit Agreement between
Afghanistan and Pakistan APTTA.
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Seznam použitých zkratek
ADB

–

Asian Development Bank

APTTA

–

Afghanistan-Pakistan Trade and Tariff Agreement

ATTA

–

Afghan Transit Trade Agreement

CACI

–

Central Asia-Caucasus Institute

CentGas

–

Central Asia Gas Pipeline

CSIS

–

Center for Strategic & International Studies

GCAP

–

Greater Central Asia Partnership

IMF

–

Inernational Monetary Fund

IPI

–

Iran, Pakistan, India pipeline

NDN

–

Northern Distribution Network

NSR

–

New Silk Road

NSRs

–

New Silk Roads

TAP

–

Turkmenista, Afghanistan, Pakistan pipeline

TAPI

–

Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan India pipeline

TAR

–

Trans-Asian Railway

TRACECA

–

Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia

UNESCAP

–

The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
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Úvod
Po více než tisíc let vedla napříč kontinentem tzv. Hedvábná stezka, síť
obchodních spojnic mezi Západem a Dálným východem, v jejímž středu hrál důležitou
roli region Střední Asie. Bohaté obchodní cesty upadly do zapomnění okolo 16.století,
kdy se ukázalo, že lodě jsou schopny přepravovat zboží nesrovnatelně levněji
a vzhledem k tomu, že Hedvábná stezka vedla skrze ty nejnehostinnější místa na naší
zemi, také rychleji. Strategický význam Střední Asie tak na mezinárodní scéně upadl
a byl opět oživen až Velkou hrou Velké Británie a Ruska o nadvládu v regionu v 19. a
20. století. Následné vítězství Ruska zafixovalo situaci na celá desetiletí a zapříčinilo, že
oblast Střední Asie byla mezinárodně vnímána spíše jako integrální součást sovětského
impéria než jako samostatně významný region.
Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, vzniku nových středoasijských
republik, po pádu Tálibánu v roce 2001 a následném postupném zpětném začleňování
Afghánistánu do společenství fungujících států, se díky otevření po desítky let
uzavřených hranic objevila možnost obnovit kontinentální trasy spojující Východ se
Západem ale také sever, především tedy Rusko s Asii jižní.
Tento proces obnovování původních kontinentálních spojnic bývá často
označován jako Nové hedvábné stezky – New Silk Roads. A právě již od rozpadu SSSR
je v běhu několik projektů, které se ho snaží podpořit. V roce 1993 Evropská Unie
oznámila program TRACECA, jehož cílem je ekonomické a obchodní propojení Evropy
a Číny různými prostředky (silnice, železnice, ropovody..). 1 V procesu je také výstavba
železnic a jejich kompletace spojujících Čínu s Evropou přes Kazachstán a Kavkaz.
Součástí procesu otevírání a zpřístupňování regionu pro obchod je také ropovod BakuTbilisi-Ceyhan.2 I severojižní spojnice, díky železnici spojující Kazachstán –
Turkmenistán – Íránský přístav Bandar Abbás, je nyní možná 3. Příkladů již
probíhajícího otevírání regionu a jeho začleňování do mezinárodních obchodních tras je
jistě více, je to proces, který je v plném proudu a je podporován různými subjekty. Ať
již státy a jejich vládami samotnými nebo organizacemi a institucemi, např. Asian

1 S. Frederick Starr (ed.), The New Silk Roads – Transport and Trade in Greater Central Asia, Central
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington, 2006, str.8.
2 S. Frederick Starr, Conference on Central Asia, Afghanistan and the New Silk Road: Political,
Economic and Security Challenges, James Town Foundation, 14.listopad 2011, část 1.
3 „Connecting China and Europe“, Railway Gazette, 25.duben 2011.
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Development Bank, World Bank, Islamic Development Bank. Tato práce se bude
zabývat oficiální americkou strategií New Silk Road (NSR) přijatou v létě roku 2011.

Užší vymezení tématu, struktura práce, terminologie

Cílem práce je představit americkou strategii NSR a zhodnotit její dosavadní
úspěch v rámci dvou projektů, které stojí v jejím středu. Vycházím z vlastní hypotézy,
že od přijetí této strategie jako součásti oficiální politiky americké administrativy vůči
regionu Střední Asie a Afghánistánu v červnu 2011, nebylo dosaženo mnoha kladných
výsledků. Hypotézu ověřím analýzou vývoje a aktuálního stavu dvou vybraných
projektů, které jsou pro strategii NSR centrální - Transafghánského plynovodu (TAPI) a
Obchodní a tranzitní dohody mezi Afghánistánem a Pákistánem (APTTA).
První kapitola se bude zabývat charakteristikou strategie NSR. Nejprve ji
zasadím do historického kontextu různých projektů pracujících se stejnou myšlenkou
opětovného propojování Východu se Západem. Ve druhé části kapitoly se budu zabývat
jejími hlavními cíli a prostředky, kterými plánuje jejich dosažení. Tedy především
projekty, které byly vytyčeny jako klíčové pro její úspěch.
Druhá kapitola nejprve odůvodňuje výběr konkrétních dvou projektů a následně
analyzuje jejich vývoj a současný stav. Na základě této kapitoly v závěru zhodnotím
dosavadní úspěch strategie NSR a položím si otázku, zda je pro strategii NSR vhodné
budovat a rozvíjet své snahy na základě těchto projektů.
Významným časovým mezníkem pro následující úvahy je červen 2011, kdy byla
oficiální strategie NSR projevem americké ministryně zahraničních věcí prohlášena za
přijatou. Při snaze zasadit strategii NSR do jejího historického kontextu je však třeba
nahlédnout zpět až do 60. let 20. století. Lokálně se práce soustředí na Afghánistán,
který leží v centru strategie NSR. Jelikož základem strategie NSR je jeho ekonomické a
politické propojení s širším okolním regionem, je pochopitelné, že toto vymezení je
víceméně formální a jeho hranice budou často překračovány. Důležitou roli hrají
především středoasijské země a Pákistán. V souvislosti s projektem New Silk Roads je
však nutné zmínit se o dalších významných hráčích – Rusku a Číně.
V literatuře se dají dohledat dvě převažující definice Střední Asie. Definice
historická, zahrnující kromě postsovětských republik také Mongolsko, vnitřní
5

Mongolsko, čínskou provincii Sin-ť-jang (Xinjiang) a část Tibetu. A definice
geografická, zahrnující pět bývalých postsovětských republik – Kyrgyzstán,
Tadžikistán, Uzbekistán, Kazachstán a Turkmenistán.4 V této práci odkazuji termínem
Střední Asie právě na definici geografickou.
Další nutnou poznámkou k upřesnění terminologie je osvětlení samotného
výrazu New Silk Road. V různých pracích a zejména publicistických článcích dochází
často k poměrně volnému zacházení s tímto termínem, což může vést k matení čtenáře.
New Silk Roads (NSRs) v množném čísle pojmenovávají proces, který je v běhu
výrazněji od 90. let a poukazuje na základní myšlenku znovuobjevování obchodních a
přepravních spojnic především na ose Východ – Západ. Lze se setkat i s pojmy jako
Eurasijský pozemní most (Eurasian landbrige) a nový či druhý Eurasijský pozemní
most. Tyto pojmy odkazují na stejný proces pozemního propojování Východu se
Západem. Strategie New Silk Road (NSR) v jednotném čísle odkazuje pouze na
oficiální americkou strategii pro region Afghánistánu a Střední Asie přijatou v roce
2011. V této práci je toto rozdělení pečlivě dodržováno.

Metodologie, analýza zdrojů

Hlavním cílem této práce je zhodnotit dosavadní úspěch americké strategie NSR
při její snaze dosáhnout větší politické stability, bezpečnosti a ekonomického rozvoje v
Afghánistánu. Abych se přiblížila jádru problému co nejblíže, zvolila jsem metodu
případové studie. Zkoumat budu dva projekty – plánovaný plynovod TAPI a Obchodní
a tranzitní dohodu mezi Afghánistánem a Pákistánem. Metoda případové studie se hodí
v situacích, kdy se autor snaží odpovědět na otázku „proč“a „jak“ 5 a je-li zároveň v
centru zkoumání moderní současný fenomén v reálném kontextu.6
Typickou námitkou vůči tomuto postupu zkoumání je argument, že na základě
pouze dvou vybraných projektů nelze vyvodit zobecňující závěr o úspěchu celé
komplexní strategie. Z čistě statistického hlediska je tato připomínka opodstatněná. Tato
4 Petr Kokaisl, Jan Pargač a kol. Lidé z hor a lidé z pouští: Tádžikistán a Turkmenistán. Univerzita
Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. Str.6.
5 Jak lze zhodnotit dosavadní úspěch americké strategie NSR?
6 Robert K. Yin. Case Study Research. Design and Methods. SAGE Publications, 2009. Str. 2.

6

práce se ale nesnaží o žádný takto zjednodušující závěr. Soustředí se na vybrané
projekty a poskytne příklad, jak postupovat při zhodnocení dosavadních úspěchů a
životnosti celé strategie.
Vzhledem ke zvolenému tématu je pochopitelné, že většinu zdrojů tvoří
literatura zahraniční. Významným teoretikem a propagátorem myšlenky NSR je prof.
Frederick Starr, který je zakládajícím členem Central Asia-Caucasus Institute and Silk
Road Studies Program ve Washingtonu na John Hopkins University.
Jeho první práci zabývající se otázkou stability Afghánistánu a jeho začlenění do
regionu Střední Asie napsal v roce 1996. V této eseji Starr předkládá důvody, proč by
americká administrativa měla tento region považovat za strategicky významný. Vedle
přírodního bohatství upozorňuje na geopolitický kontext – silné sousední země, hlavně
Rusko a Čínu, dále pak na vnitřní regionální nestabilitu a kulturní vliv islámu. 7 Podobné
argumenty pro vyzdvihnutí významu regionu se objevují ve všech jeho následujících
pracích.
V roce 2005 vydává knihu „A Greater Central Asia. Partnership for Afghanistan
and Its Neighbors“, ve které tvrdí, že operace Trvalá svoboda přinesla bezprecedentní
úspěchy, díky kterým je nyní možné definovat nově vzniklý regionální celek – jeho
termínem je Širší Střední Asie (Greater Central Asia).8 Starr opět vyzdvihuje své
přesvědčení, že je třeba tento region, tedy Střední Asii společně s Afghánistánem,
považovat za jeden geopolitický celek a vnímat ho jako významný region a ne pouze
jako periferní oblast v okolí silných mezinárodních hráčů.9
Starr v publikaci z roku 2005 doporučuje americké administrativě, aby vyjádřila
dlouhodobý závazek pro region a nestáhla se po dosažení čistě vojenských cílů.
Navrhuje k tomu jako prostředek utvoření fóra Partnerství pro Širší Střední Asii
(GCAP), které by mělo sloužit jako záruka efektivního provádění a koordinace
nejrůznějších rozvojových a pomocných programů. 10 V této práci také vyjadřuje zásadní
myšlenku pro celou strategii NSR, tedy že hlavní šance na stabilitu Afghánistánu tkví v

7 Frederick S. Starr. “Making Eurasia Stable”, Foreign Affairs, vol.75 no.1, Leden/Únor 1996.
8 Frederick S. Starr. A “Greater Central Asia Partnership” for Afghanistan and Its Neighbors.
Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Květen 2005. Str. 5.
9 Frederick S. Starr. In Defense of Greater Central Asia. Washington: Central Asia-Caucasus Institute
& Silk Road Studies Program, Září 2008.
10 Frederick S. Starr. A “Greater Central Asia Partnership” for Afghanistan and Its Neighbors. Květen
2005. Str. 6.
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rozvoji dopravy a obchodu.11 V možných přínosech ustavení fóra GCAP a vyjádření
dlouhodobého závazku Spojených států pro region Starr zachází se svými tvrzeními
poněkud daleko. Tvrdí, že obchodní a infrastrukturní propojení Afghánistánu s
ostatními regionálními státy povede k otevření „okna k moři“ i pro dlouhodobě
izolované regiony jako je ujgurský Sin-ť-jang či západní Sibiř. Dále tento závazek
pomůže ukončit imperialistické snahy Ruska uplatňované vůči regionu. Státy Střední
Asie budou mít možnost vybrat si z mnoha alternativ kudy vést své obchodní trasy.
Starr tvrdí, že ve svém důsledku to povede až k omezení současného postavení ruského
Gazpromu, který již nebude v monopolním postavení na energetickém trhu Střední
Asie.12
V roce 2006 Starr na tyto myšlenky navázal a vydal knihu s názvem „The New
Silk Roads – Transport and Trade in Greater Central Asia“, která jako první nejuceleněji
formulovala celý koncept NSR strategie pro americké využití. Byla založena především
na studiích připravených pro první kábulskou konferenci o Partnerství, obchodu a
rozvoji v širším regionu Střední Asie v roce 2006.
Další významnou prací prof. Starra je „The Key to Success in Afghanistan: A
Modern Silk Road Strategy“. Tato esej obsahuje doporučení americké administrativě
vycházející z prací politického think tanku Centra pro strategické a mezinárodní studia
(CSIS). Je to jeho poslední významná práce k tématu před oficiálním přijetím strategie
NSR v červnu 2011. Tato práce tedy měla přímý dopad na vytváření americké
zahraniční politiky.13 Starr se zde mj. vyjadřuje ke kritice, kterou jeho předchozí práce
na toto téma vyvolaly. Nejčastější námitkou vůči jeho pracím byl názor, že se nelze
věnovat ekonomické situaci a výstavbě infrastruktury v Afghánistánu předtím, než je
zajištěna jeho politická bezpečnost a stabilita. Starr zde obhajuje myšlenku naprosto
centrální pro celou strategii NSR. Zastává názor, že tito kritici si pletou příčinu a
následek a toto demonstruje na příkladu přepravy zboží nákladními automobily. Tvrdí,
že pokud bude nízký objem obchodu a přes dané území přejedou řádově jednotky
kamionů, tak je vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci šance na úspěšný průjezd
malá. Pokud ale nákladních automobilů budou projíždět stovky, tak naprostá většina
bude úspěšná. Místní obyvatelstvo kolem obchodních cest navíc bude mít zájem na
11 Ibid. Str. 6.
12 Ibid. Str. 14.
13 Přímý vliv této práce na utváření americké zahraniční politiky pro region je uveden i v profilu prof.
Starra na internetových stránkách institutu CACI. Dostupné na:
http://www.silkroadstudies.org/new/inside/staff/staff_web/frederick_starr.htm
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udržení jejích průjezdnosti a sami se budou snažit o zajištění bezpečnosti v okolí těchto
dopravních koridorů.14
Významnými publikacemi, které také přímo ovlivnily americkou zahraniční
politiku vůči regionu jsou Starrovy práce z období po vyhlášení strategie NSR za
přijatou. Tou první je práce „Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving
Economic Strategy a Chance“ z roku 2011 a druhou „Finish the Job: Jump-Start
Afghanistan's Economy“ z listopadu roku 2012.
Práce prof. Starra jsou pro utváření strategie NSR klíčové. Na teoretické úrovni
se konceptem NSRs zabývá již od 90.let. Posledních několik prací pomohlo utvářet
americkou zahraniční politiku přímo. Především tyto práce, které jsou určeny spíše pro
publikum politické než akademické, je však třeba brát s jistou rezervou. Tyto publikace
jsou napsané s velkým entuziasmem a optimismem a není v nich šetřeno se superlativy
při analýze vývoje a dopadu různých projektů, na kterých strategie NSR staví.
Kromě materiálů od prof. Starra jsem využívala i práce dalšího významného
teoretika a externího poradce americké administrativy Andrew C. Kuchinse. Stranou
nezůstaly ani zprávy od Asijské rozvojové banky (ADB), Světové banky nebo
Mezinárodního měnového fondu.
Vzhledem k dynamickému vývoji v regionu jsem využívala i internetových
publicistických zdrojů. Snažila jsem se využívat pouze seriózněji vnímané servery jako
např. analytický eurasia.net. Bohužel ne všechny zprávy z regionu se daly dohledat na
tomto serveru, některé články jsou tak převzaté i z publicistických serverů jako např.
pakistánský Dawn či Tribune. Veškeré zprávy tohoto typu jsem se snažila ověřit
minimálně ze dvou různých zdrojů.
Dostupnost všech internetových zdrojů byla zkontrolována k 25. červenci 2013 a
tento fakt již v práci není dále uváděn.

14 Frederick S. Starr; Andrew C. Kuchins. The Key to Success in Afghanistan. A Modern Silk Road
Strategy. Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2010. Str. 11.
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1. Strategie New Silk Road
Na počátku je třeba objasnit, co je v americké zahraniční politice míněno
termínem strategie a co její přijetí obnáší. Definice strategie se v průběhu americké
historie proměňovala. Do druhé světové války ji Američané vnímali pouze jako teorii
využití ozbrojených sil pro dosažení válečných cílů. Tato definice je pro popsání reality
pozdního 20. a počátku 21. století ovšem stroze vojenská. Do konce druhé světové
války nebyli Američané zapojeni do mezinárodní politiky dostatečně dlouho a
kontinuálně na to, aby formulovali koherentní strategii se snahou dosáhnout v
zahraniční politice cílů za pomoci diplomatických prostředků v součinnosti s
ozbrojenými silami. V realitě studené války a zejména po válce korejské však v
americké společnosti převládlo přesvědčení, že proti Spojeným státům stojí protivník na
celosvětové úrovni – komunismus. Tento pocit vedl ke snaze formulovat strategii
zahraniční politiky, která je všezahrnující a kromě využití ozbrojených složek využívá i
veškerý diplomatický a ekonomický kapitál, který je předem naplánován pro dosažení
žádaných cílů.15
Oficiální americká strategie ministerstva zahraničních věcí pro region
Afghánistánu a Střední Asie je právě strategie NSR. Především její kritici ovšem tvrdí,
že kvůli nedostatku jasně definovaného plánu pro její naplnění se však nejedná o
strategii, a proto hovoří spíše o iniciativě či pouhé vizi NSR.
V této kapitole se nejprve věnuji genezi celé myšlenky NSRs. V druhé části poté
její charakteristice.

1.1. Pohled do historie konceptu New Silk Roads
Idea opětovného zapojení Střední Asie do kontinentálního obchodu není nic
nového. S pojmem Hedvábné stezky a myšlenkou jejího obnovení se operuje již od
rozhodnutí Číny otevřít svou západní hranici pro obchod v roce 1985 16 a ještě
intenzivněji po rozpadu Sovětského svazu. Od 90. let se využití rétoriky Hedvábné

15 Russel F. Weigly , The American Way of War: A History of United States Military Strategy and
Policy , Indiana University Press, 1960. Introduction str. xvii-xx.
16 S. Frederick Starr (ed.), The New Silk Roads – Transport and Trade in Greater Central Asia, Central
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. Washington, 2006. Str.5.
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stezky objevuje u dvou velkých aktérů mezinárodní politiky, USA a Číny. Kořeny
myšlenky lze spojit s projektem transasijské železnice (TAR).
V následující podkapitole snažící se zasadit americkou strategii NSR do jejího
historického kontextu je věnován prostor vývoji myšlenky NSRs v Americe a Číně.
Vývoj v Rusku, jakkoliv bezesporu významného geopolitického aktéra na eurasijském
prostoru není popsán z důvodu specifického vztahu Ruska ke státům Střední Asie, který
v této práci není zkoumán. V závěru jsou pro úplnost zmíněni další aktéři zapojeni do
konceptu NSRs – především různé organizace a jejich rozvojové programy.

První náznaky konceptu New Silk Roads

Důležitým předchůdcem myšlenky na pozemní propojení Východu se Západem
a vytvoření kontinentálního dopravního koridoru je projekt transasijské železnice
(TAR). Ten byl spuštěn v 60. letech pod vedením Hospodářské a sociální rady pro Asii
a Tichomoří spadající pod organizaci Spojených národů (UNESCAP). Cílem tohoto
projektu bylo vytvoření železničního spojení mezi Singapurem a Istanbulem.
Myšlenkově stavěl projekt na podobném základu jako strategie NSR. Vycházel z
předpokladu, že vytvoření mezinárodního dopravního koridoru bude sloužit jako nástroj
pro navýšení obchodu, který dále povede k ekonomickému růstu a kulturní výměně
mezi jednotlivými regiony.17 Kvůli mezinárodní realitě studené války se však nepodařilo
dosáhnout mnoha úspěchů. Projekt byl znovu oživen až po rozpadu SSSR a někdy se
mu přezdívá Nová železná stezka.18 Sovětský svaz do svého rozpadu působil na trase
Východ – Západ jako blok. Po roce 1991 tento problém odpadl. Otevření hranic, které
byly po dlouhou dobu neprostupné a vznik nových středoasijských republik mělo za
následek aktualizaci projektu TAR. V 90.letech tak dochází k oživení myšlenky obnovit
a navázat na starodávnou Hedvábné stezku.

17 Prezentace projektu TAR na internetových stránkách rady UNESCAP. „About the Trans-Asia
Railway“. Dostupné na: http://www.unescap.org/ttdw/index.asp?MenuName=TheTransAsianRailway
18 Richard Rousseau. “The New Iron Silk Road”, The Diplomatic Courier, 4.června 2011.
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Americká vize New Silk Roads
V roce 1999 přijala americká administrativa zákon The New Silk Road Strategy
Act, který byl v roce 2006 aktualizován The New Silk Road Strategy Act II. Hlavním
propagátorem tohoto zákona byl republikánský senátor za Kansas Sam Brownback. Na
otázku, proč je dle něj důležité podporovat vizi kontinentálního propojení osy Východ –
Západ a zapojení Střední Asie odpověděl, že region Střední Asie je v současné době
nejžhavějším geopolitickým centrem. Podle něj

pro Střední Asii nastává kritické

období. Je třeba určit, do které sféry vlivu se region dostane. Zdali se plně navrátí pod
vliv Ruska, spadne do islámské sféry vlivu, anebo se bude profilovat jako most na ose
Východ – Západ. Brownback jako hlavní zastánce přijetí těchto dvou zákonů tvrdil, že
Spojené státy by měly podnikat kroky, které ze Střední Asie vytvoří právě tento
kontinentální most.19
Zákony Silk Road Strategy z let 1999 a 2006 ve svých textech zdůrazňují
nutnost pomoci středoasijským státům s budováním demokracie, podporováním plné
suverenity každé země a utvářením tržně ekonomických principů. Stejně tak kladou
důraz na podporu rozvoje infrastruktury potřebné pro výměnu a pohyb zboží, osob a
nápadů se zeměmi euroatlantického společenství.20 Aktualizace zákona z roku 2006
přidává jako hlavní změnu i sekci týkající se energetické bezpečnosti USA.21
Důležitou organizací zabývající se teorií koncepce NSRs je již zmíněný politický
think tank CSIS. Kromě prof. Starra v něm významně působí i Andrew C. Kuchins. Ten
je hlavním teoretikem Severní zásobovací sítě (NDN). NDN byla spuštěna v roce 2009
a měla za úkol poskytnout alternativní cesty pro zásobování operace Trvalá svoboda k
cestě z Pákistánu.
I přes fakt, že NDN byla původně naplánována pouze jako vojenský logistický
projekt, znamenala vlastně jakýsi předstupeň přijetí strategie NSR. Dokázala, že
Afghánistán je mezinárodně dostupný i navzdory špatnému stavu regionální
infrastruktury. Jak sami teoretikové zabývající se NDN přiznávají, nečekali, že otevření
těchto tras přinese tak jasnou ilustraci faktu, že pro stabilizaci a dlouhodobě udržitelný
rozvoj Afghánistánu je nutné ho začlenit zpět do regionální obchodní spolupráce.22
19 Nermeen Shaikh. “Interview with Sam Brownback”, Asia Society, 8.květen 2006.
20 H.R. 1152 (106th): Silk Road Strategy Act of 1999. Znění zákona dostupné na:
http://www.govtrack.us/congress/bills/106/hr1152
21 S. 2749 (109th): Silk Road Strategy Act of 2006. Znění zákona dostupné na:
http://www.govtrack.us/congress/bills/109/s2749#citations
22 Andrew C. Kuchins; Thomas M. Sanderson; David A. Gordon; The Northern Distribution Network
and the Modern Silk Road - Planning for Afghanistan’s Future, A Report of the CSIS Transnational
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Tato myšlenka je centrální pro oficiálně přijatou strategii NSR z roku 2011. Té
se bude věnovat další podkapitola. Pro úplnost vykreslení východisek koncepce NSRs je
třeba zmínit další aktéry, které se tímto konceptem zabývají.

Čínská vize New Silk Roads jako Eurasijského pozemního mostu
V roce 1994 čínský premiér Li Peng na své oficiální návštěvě středoasijských
republik prohlásil, že „...je důležité otevřít moderní verzi hedvábné stezky.“ 23 Byla tak
odstartována čínská verze konceptu NSRs, v čínském podání pojmenovávaná jako
Eurasijský pozemní most (nebo také Druhý eurasijský pozemní most).
Koncept Eurasijského pozemního mostu se skládal ze tří hlavních koridorů.
Jediným, který již zcela existuje a je plně v provozu, je koridor využívající transsibiřské
magistrály vedoucí z Vladivostoku přes Moskvu do západní Evropy. Druhým
koridorem je trasa propojující přístav Liaygungang ve východní Číně přes Kazachstán a
následně opět přes Rusko do západní Evropy. Třetím je koridor propojující státy v jižní
Asii.24
Otevření západní hranice Číny pro obchod a napojení na Střední Asii vedlo v
90.letech k obrovskému nárůstu objemu obchodu. Lin v knize „The New Silk Roads –
Transport and Trade in Greater Central Asia“ ukazuje, že obchod mezi Čínou a Střední
Asií vzrostl z nuly v roce 1991 na roční objem 6 miliard dolarů v roce 2004. 25 Za
motivací Číny k veliké podpoře konceptu NSRs stojí snaha získat západní regiony velmi
vzdálené od pekingského centra pod kontrolu.26
V práci „China’s New Silk Road to the Mediterranean“ se autorka zabývá
otázkou, zdali je čínské pojetí koncepce NSRs odlišné od toho amerického. Tvrdí, že
oba koncepty se liší ve svých úmyslech, motivaci a očekáváních. Americký koncept se
snaží řešit bezpečnostní a politické otázky. Postupným propojováním regionu Střední

23
24
25
26

Threats Project and the Russia and Eurasia Program, Centre for Strategic and International Studies,
prosinec 2009. Str. 2.
Richard Rousseau. “The New Iron Silk Road”, The Diplomatic Courier, 4.června 2011.
LIN, Christina. “China's New Silk Road to the Mediterranean: The Eurasian Land Bridge and Return
of Admiral Zheng He”, ISPSW Strategy Series, no. 165., říjen 2011. Str. 2.
LI, Zhang; Norling, Nicklas; Swanstrom, Niklas. „China“ kapitola v The New Silk Roads – Transport
and Trade in Greater Central Asia. Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies
Program, 2006. Str. 394.
LIN, Christina. “China's New Silk Road to the Mediterranean: The Eurasian Land Bridge and Return
of Admiral Zheng He”, ISPSW Strategy Series, no. 165., říjen 2011. Str. 16.
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Asie a Afghánistánu se snaží akcentovat problémy týkající se ukrývání teroristů,
proliferace zbraní a energetické regionální bezpečnosti. Dle autorky se Čína svou
koncepcí eurasijského pozemního mostu snaží upevnit sebe samu jako novou imperiální
mocnost.27
Tento pohled je přinejmenším diskutabilní vzhledem k tomu, že pro Spojené
státy jde jistě také o geopolitickou hru a snaží se získat vliv v tomto regionu. Soupeření
v rámci koncepce NSRs je tak často označováno jako nová Velká hra.28
Další aktéři v koncepci New Silk Roads

Již zmíněným důležitým aktérem je Organizace spojených národů a její projekt
TAR. Ten byl v 90.letech obnoven. Patrně největším úspěchem bylo propojení států
Střední Asie s Čínou v roce 1991. Čína je bezesporu nejvýznamnějším přispěvatelem
k realizaci celého projektu. Bylo vytvořeno železniční spojení Turkestán – Sibiř, které
začíná v Taškentu a u ruského Novosibirsku se napojuje na transsibiřskou magistrálu.
Druhým nově propojeným železničním spojením je železnice Lan-čou, spojující Sin-ťjang se Střední Asií (vede až ke kazašským hranicím). Dalším významným mezníkem
pro region Střední Asie a oživení konceptů starodávných hedvábných stezek je
železniční spojení vedoucí do Iránu dokončené v roce 1996.29 Mimo několika dalších
menších železničních spojení se ovšem projektu TAR nepodařilo plně dosáhnout svého
cíle.
Kromě Spojených národů je další organizací zabývající se konceptem NSRs také
Evropská unie. Obdobným projektem jakým je TAR, ale s menším regionálním
záběrem, je evropský projekt na transportní koridor Evropa-Kavkaz-Asie (TRACECA).
Ten plánoval železniční tratí propojit zmíněné regiony. Koncepční rámec a cíle projektu
jsou podobné jako u projektu TAR. Program TRACECA definoval jako hlavní cíl
zvýšení politické a ekonomické suverenity států Střední Asie a umožnění jejich zapojení
do světové ekonomiky. Vedle toho se projekt snažil podpořit regionální spolupráci mezi
těmito státy a pobídnout je k navýšení zahraničních investic do regionu. 30 Ačkoliv je
27 Ibid. Str. 9.
28 Toto označení se objevuje u široké řady autorů. Zejména kritici americké strategie NSR ho využívají k
zvýraznění, dle jejich názoru, imperialistického charakteru zahraniční politiky.
29 Shigeru Otsuka. “Central Asia's Rail Network and the Eurasian Land Bridge”, Japan Railway &
Transport Review, no. 28. Září 2001. Str. 42.
30 Teimuraz Gorshkov, George Bagaturia. “TRACECA – Restoration of Silk Route”, Japan Railway &
Transport Review, no. 28. září 2001. Str. 52-53.
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projekt stále v běhu, je těžké dohledat jeho reálné úspěchy. Starr ho označuje za
zklamání, které bylo spuštěno „...s větší fanfárou, než činy.“ 31
Důležitým aktérem v popisované koncepci je také Asijská rozvojová banka
(ADB) se svým programem pro regionální hospodářskou spolupráci Střední Asie
(CAREC). Na konci roku 2012 se v rámci fóra CAREC podařilo podepsat dohodu o
dokončení více než 20 projektů na výstavbu železnice do roku 2020.32 Mezi nimi je
například i část druhé železniční trati spojující Írán se Střední Asii, jejíž výstavba
započala v květnu roku 2013.33
ADB však působí i mimo program CAREC a je mj. významným
podporovatelem plynovodu TAPI. Mezi další zainteresované subjekty snažící se navázat
na myšlenku Hedvábné stezky a propojení eurasijského kontinentu patří např. Světová
banka, Islámská banka či Mezinárodní měnový fond. I ostatní státy se do výstavby
nových spojení zapojují – Indie postavila v Afghánistánu mj. více než 700 km nových
dálnic34, další projekty vycházejí z iniciativy Íránu a samozřejmě také Ruska.

1.2. Americká strategie New Silk Road
Z předchozí kapitoly jasně vyplývá, že myšlenka NSRs není nijak nová a že
jejímu rozvoji se věnovalo již mnoho subjektů. Tato práce se zaměřuje na aktuální
oficiální strategii americké administrativy. Ta koncept NSRs přijala až v roce 2011.
Strategie získala podporu po výměně na postu zvláštního amerického vyslance pro
Afghánistán a Pákistán – Marca Grossmanna za Richarda Holbrooka.35 V červnu roku
2011 pak byla strategie oznámena za přijatou a dále propagována na návštěvách v
regionu ministryní zahraničních věcí Hillary Clinton. Autorství strategie je připisována
politickému think tanku CACI a hlavním teoretikem je zmiňovaný prof. Frederick S.
Starr.

31 S. Frederick Starr (ed.), The New Silk Roads – Transport and Trade in Greater Central Asia, Central
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington, 2006. Str. 20.
32 „CAREC Ministers Agree on $23 Billion Action Plan to Boost Central Asia Links“. Asian
Development Bank. 30. října 2012.
33 „Iran inaugurates railway to border with Turkmenistan“. Railway Gazette. 31. května 2013.
34 Jyoti Thottam. „Afghanistan: India's Uncertain Road“. Time.com. 11. dubna 2011.
35 Joshua Kucera. “Central Asia: Can Expanded Trade Pacify an Unsettled Region?”. Eurasianet.org,
31. října 2012.
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V červnu roku 2011 oznámila ministryně Clinton přijetí strategie NSR při svém
projevu v indickém Čenaj. Ilustrovala tím fakt, že USA se zavazuje k dlouhodobé
spolupráci s Afghánistánem a jeho sousedy. Vyjádřila politický a diplomatický závazek
v regionu i po plánovaném stažení vojenských jednotek v roce 2014.
Strategie NSR vidí budoucnost Afghánistánu jako obchodního hubu spojujícího
především Střední Asii s Asií Jižní, ale také fungující jako pojítko na trase Východ –
Západ a poskytování propojení Číny s Evropou. Jak se Clinton vyjádřila ve svém
projevu v září 2011, tak „ložiska zemního plynu v Turkmenistánu by mohla pomoci
uspokojit rostoucí energetické potřeby pákistánského a indického trhu a poskytnout tak
významné příjmy z tranzitních poplatků pro Afghánistán a Pákistán. Tádžická bavlna by
se mohla přeměnit v indické látky. A nábytek a ovoce z Afghánistánu by si mohly najít
cestu na trhy v Astaně, Bombaji, či ještě dále.“36
Clinton se ve svém projevu dále vyjádřila, že si přeje vytvořit „...mezinárodní síť
hospodářských a tranzitních spojení. Což znamená výstavbu nových železnic, dálnic,
energetické infrastruktury, jako např. navrhovaného plynovodu z Turkmenistánu přes
Afghánistán a Pákistán do Indie. Dále to znamená modernizaci zařízení na hraničních
přechodech, jakož se o to v současnosti pokouší Indie s Pakistánem na hranici Wagah.
A jistě to také znamená odstranění byrokratických a jiných překážek bránících volnému
pohybu zboží a osob. Tedy odstraňovat zastaralé obchodní politiky , které stále existují
a přijetí nových pravidel pro 21.století.“37

Koncepční východiska strategie New Silk Road
Strategie NSR je postavena na centrálním předpokladu, že zabývat se
ekonomickým stavem země zároveň se zajišťováním bezpečnostní situace je přínosnější
a efektivnější, než se nejdříve snažit vyřešit problém politické stability. Hlavním
propagátorem této myšlenky je teoretický tvůrce strategie prof. F. Starr. Ten tvrdí, že je
třeba řešit problém ekonomiky zároveň s otázkou bezpečnostní.38 Bezpečnostní situace
36 Hillary Rodham Clinton. “Remarks at the New Silk Road Ministerial Meeting”. New York, 22.září
2011.
37 Hillary Rodham Clinton. “Remarks on India and the United States: A Vision for the 21st Century”.
Chennai. 20. června 2011.
38 Frederick S. Starr. Opening Keynote: “A Strategy for Central Asia After the US Military Withdrawal
from Afghanistan”. Conference on Central Asia, Afghanistan and the New Silk Road: Political,
Economic and Security Challenges, 14. listopad 2011. Str. 13.
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je však úzce svázána s politickou stabilitou dané země. Vztah mezi ekonomickým
rozvojem země a politickou stabilitou byl dokázán v mnoha studiích.39 Oba faktory jsou
mezi sebou úzce propojeny a ovlivňují se navzájem. Na jednu stranu nejistota politicky
nestabilního prostředí vede ke snížení investic a rychlosti ekonomického rozvoje, na
druhou stranu špatné ekonomické výsledky vedou ke společenskému neklidu a vládním
kolapsům.40
Ve snaze vyřešit problémy nestabilního státu se špatnými ekonomickými
výsledky tak existují dva hlavní přístupy. První z nich reprezentuje prof. Starr a jeho
koncepce vyjádřená ve strategii NSR: je třeba řešit jak bezpečnostní situaci tak tu
ekonomickou zároveň, protože oba faktory se navzájem podmiňují. Druhý z nich,
zastávaný další skupinou teoretiků, tvrdí, že je třeba se nejdříve zabývat základní
otázkou politické stability a bezpečnosti, protože nestabilita vlády ovlivňuje veškeré
ekonomické výsledky.41

Problémy a kritika strategie New Silk Road
Strategie NSR, jakkoliv jev teorii přitažlivá a povzbuzující, bohužel
nezformulovala žádné konkrétní prostředky, jak dosáhnout vytyčených cílů. I cíle
samotné byly definovány poměrně mlhavě. Oficiální prohlášení amerického
ministerstva zahraničí strategii shrnuje takto:
„Strategie NSR uznává, že bezpečný, stabilní a prosperující Afghánistán může
existovat pouze v rámci bezpečného, stabilního a stále více prosperujícího širšího
regionu. … Afghánistán pevně zakotven v hospodářském životě prosperující Jižní a
Střední Asie bude podporou stability a míru v celém regionu. Afghánistán a všichni jeho
sousedi mají velký zájem na tom, aby se země vyvinula z postkonfliktní společnosti do
aktivního ekonomicky globálního hráče. Spojené státy spolupracují se zeměmi v
regionu, jakož i jinými mezinárodními partnery, aby se tato vize proměnila v realitu.“42
39 Ari Aisen; Francisco Jose Veiga. “How Does Political Instability Affect Economic Growth?”, IMF
Working Paper, Middle East and Central Asia Department, leden 2011. Str. 2.
40 Ibid. Str. 1.
41 Alberto Alesina; Sule Özler; Nouriel Roubini a Phillip Swagel. “Political instability and economic
growth”, Journal of Economic Growth, vol. 1 no. 2, září 1992. Str. 23-25.
42 “U.S. Support for the New Silk Road”. Internetové stránky U.S. Department of State. Dostupné na:
http://www.state.gov/p/sca/ci/af/newsilkroad/
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Jedním z velkých nedostatků obsažených ve strategii samotné je tedy málo
konkrétních návrhů a řešení. V oficiálních projevech 43 na konferencích týkajících se
podpory obchodu a zapojení Afghánistánu do regionu je nejčastěji zmiňována dohoda
mezi Pákistánem a Afghánistánem o volném obchodu APTTA a transafghánský
plynovod TAPI. Dále je zmiňováno dalších 30 až 40 projektů v oblasti infrastruktury.
Všechny tyto projekty mají sloužit jako prostředky pro cíle strategie NSR – tedy stabilní
Afghánistán, který je pevně začleněn do regionálního společenství okolních států. Právě
tento

nedostatek

konkrétně

naplánovaných

projektů,

jejich

nedostatečné

upřednostňování a prosazování, a nedostatek amerického vedení, podléhají velké kritice.
I přes fakt, že strategie NSR je prezentovaná jako win-win strategie, ze které
budou těžit všichni zúčastnění, a která není politicky namířená proti nikomu, 44 USA
vynechávají důležitého regionálního hráče – Írán. Plánovaný projekt železnice KašgarHérát, diskutovaný na pátém setkání konference o regionální a ekonomické spolupráci v
Afghánistánu v Dušanbe na konci května roku 2012, USA nepodpořily. 45 Vynechání
Íránu je z amerického hlediska pochopitelné z politických důvodů, ovšem vzhledem k
jeho poloze, velikosti a na region nadprůměrném stavu infrastruktury, to není vhodný
krok pro podporu regionálního obchodu.
Na konferenci pořádané Jamestown Foundation v prosinci loňského roku se
F.Starr zabýval touto kritikou. Jeho řešením byla především nutnost rozfázovat celou
strategii na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle tak, aby problémy, které mají
šanci být vyřešeny v krátkém časovém horizontu, ukázaly úspěch a dokázaly, že
americké vedení má v procesu otevírání regionu pro obchod co říci. Doporučuje
americké administrativě zaměřit se především na „softwarové“ problémy namísto
„hardwarových“ projektů jako je výstavba infrastruktury, financování plynovodů apod.,
a nabídnout spíše americké vedení. To by se mělo uplatnit např. při zjednodušování
byrokratických postupů na hranicích či sjednocování právních rámců. Raději tedy
doporučuje uplatnit americké vedení a schopnosti na vytváření politiky (ve smyslu
„policy“) než pouze financování různých projektů.46
43 Robert O. Blake, Conference on Central Asia, Afghanistan and the New Silk Road: Political,
Economic and Security Challenges, James Town Foundation, 14.listopad 2011. Část 3.
44 S. Frederick Starr (ed.), The New Silk Roads – Transport and Trade in Greater Central Asia, Central
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington, 2006. Str. 6.
45 Joshua Kucera. “U.S.: We're For The New Silk Road – If It Bypasses Iran”, Eurasianet.org, 29.
březen 2012.
46 Frederick S. Starr. A “Greater Central Asia Partnership” for Afghanistan and Its Neighbors.
Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Květen 2005. Str. 8-9.
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2. Hlavní projekty, zhodnocení dosavadního vývoje
Při snaze ukázat reálný dopad strategie NSR a zhodnotit její dosavadní úspěšnost
jsem vybrala jako dva případy analýzu plánovaného plynovodu TAPI a Obchodní a
tranzitní dohodu mezi Afghánistánem a Pákistánem APTTA. V následující sekci
zdůvodním, proč jsem vybrala právě tyto dva projekty.
Prof. Starr ve své práci „The Key to Succes in Afghanistan: A Modern Silk Road
Strategy“ podává doporučení americké administrativě k naplnění cílů strategie NSR.
Zlepšení politické situace a bezpečnostní stability Afghánistánu se má dosáhnout díky
několika desítkám projektů, které jsou součástí strategie NSR. Projektů je tolik, že Starr
doporučuje utvořit mezi nimi hierarchii a soustředit se zpočátku pouze na ty
nejdůležitější. Dále tvrdí, že není vhodné přicházet s projekty novými a „znovu
objevovat kolo“47 ale pouze podpořit projekty, které jsou již rozběhnuté a selhávají kvůli
nedostatku kooperace mezi vládami jednotlivých států. Projekty, které vyžadují
americké vedení, bez kterého selžou při naplňování svého integračního potenciálu. 48
Starr v této práci doporučuje uplatnit americkou podporu ve třech hlavních sférách: (a)
podpora efektivnějšího obchodu mezi státy v regionu, (b) podpora afghánského
potenciálu působit jako energetický koridor pro naplnění rostoucích energetických
potřeb a konečně (c) podpora výstavby nových infrastrukturních projektů.49
V jeho pozdější práci „Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving
Economic Strategy a Chance“ z roku 2011, která měla přímý vliv na formulaci strategie
NSR, opět projekty dělí a vytváří jejich hierarchii. Doporučuje projekty rozdělit do
kategorie vyžadujících uplatnění „softwarového“ vedení americké politiky – tedy
podporovat zlepšení celních procedur, sjednocování cel a tarifů apod., a na projekty
čistě „hardwarové“, které zahrnují výstavbu infrastrukturních projektů a energetických
cest.
Rozdělení projektů navržené Starrem na dvě hlavní sféry, kterým je potřeba se
věnovat, přijímá i oficiální americká administrativa. Mluvčí ministerstva zahraničních
věcí a zástupce Úřadu pro Jižní a Střední Asii Geoffrey Pyatt podpořil ve svém projevu
z listopadu roku 2011 stejné rozdělení projektů. Zdůrazňuje nutnost rozdělit projekty
47 Frederick S. Starr. A “Greater Central Asia Partnership” for Afghanistan and Its Neighbors.
Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Květen 2005. Str. 32.
48 Ibid. Str. 32.
49 Ibid. Str. 33.
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strategie NSR na dvě hlavní zájmové sféry – tou první je infrastruktura a energetická
oblast a tou druhou liberalizace obchodu.50
Ve Starrově poslední práci „Finish the Job: Jump-Start Afghanistan's Economy“
z roku 2012 je již explicitně zmíněná nutnost úplné implementace APTTA na prvním
místě v prioritách pro krátkodobé úkoly pro americkou administrativu. 51 Ve
dlouhodobých úkolech na první místo zařazuje výstavbu plynovodu TAPI.52
Závěrem této části připomínám důvody, pro které jsem zvolila k analýze
projekty plynovodu TAPI a dohody APTTA. Každý z projektů představuje
nejvýznamnější součást ve dvou kategoriích navržených Starrem a přijatých oficiální
administrativou. TAPI jako ukázka „hardwarového“ projektu a dohoda APTTA jako
projektu „softwarového“. V poslední Starrově práci jsou oba projekty z pohledu
nezbytnosti řešení preferovány a jsou z tohoto pohledu uváděny na prvních místech.
Oba projekty jsou navíc soustavně připomínány jako veliký zdar či potenciál pro úspěch
strategie NSR od jejího počátečního oznámení.53

2.1. TAPI a jeho role ve strategii NSR
Boj o energetické zdroje hraje klíčovou roli při utváření dnešní mezinárodní
politiky. Přední americký profesor Michael Klare, zabývající se teorií míru a světové
bezpečnosti, ve své knize „Rising Powers Shrinking Planet: The New Geopolitics of
Energy“ píše, že „Globální soutěž o energii bude stěžejním, pokud ne zcela ústředním
znakem veškerých světových událostí pro celé toto století.“54
Střední Asie je surovinově bohatým regionem a velkými hráči soutěžícími o toto
bohatství jsou zde Rusko, Čína a západní mocnosti s podporou USA. Každý z nich si
přeje mít energetické trasy pod svou kontrolou. Zjednodušeně by se dalo tvrdit, že
Rusko si přeje vést energetický koridor ze Střední Asie severní cestou, Čína směrem na
50 Geoffrey Pyatt. “Delivering on the New Silk Road”. Proslov na Tokyo Symposium on a New Silk
Road. Tokyo, 9. července 2012.
51 Frederick S. Starr; Adib Farhadi. Finish the Job: Jump-Start Afghanistan's Economy, Washington:
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Listopad 2012. Str. 29.
52 Ibid. Str. 31.
53 Často jsou zmiňovány v projevech představitelů americké administrativy. Např. Geoffrey Pyatt.
“Delivering on the New Silk Road”. Proslov na Tokyo Symposium on a New Silk Road. Tokyo, 9.
července 2012.
54 John Foster. „A pipeline through troubled land: Afghanistan, Canada, and the New Great Energy
Game.“ Foreign Policy Series, CCPA, vol. 3., no. 1. 19. června 2008. Str. 2.
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východ přes provincii Sin-ť-jang a západní aktéři směrem do Evropy, a to bez nutnosti
procházet územím Ruska.
Jelikož jsou středoasijské státy daleko od světových oceánů, musí při snaze
vyvážet své energetické zdroje spoléhat na ropovody a plynovody. Kromě dvou
krátkých a nízkokapacitních plynovodů Korpedže – Kurt-Kui a Artyk – Lotfabad
spojující Turkmenistán s Íránem jsou všechny ostatní energetické trasy vedeny přes
Rusko a spadají pod kontrolu Gazpromu.55
Plán na výstavbu nového transafghánského plynovodu TAPI se projednává již
od 90.let. Zastánci a teoretikové strategie NSR doufají v jeho přínos pro zlepšení
bezpečnostní a ekonomické situace v celém regionu. Jejich hlavním argumentem je víra
ve skutečnost, že pokud plynovod prochází více zeměmi, tak každá z nich má vlastní
zájem na tom, aby tok plynu zůstal neporušen. Země jsou najednou propojeny jak
fyzicky, tak především ekonomicky a diplomaticky. 56 Starr téměř v každé ze svých
publikací na téma strategie NSR upozorňuje na obrovský ekonomický a stabilizační
potenciál, který by výstavba plynovodu TAPI přinesla.Ve své poslední publikaci z roku
2012 zmiňuje Starr TAPI jako první z nutných dlouhodobých projektů, který je třeba
začít uvádět k životu.57
V této kapitole představím projekt TAPI obecně, uvedu jeho předpokládané
přínosy pro cíle strategie NSR tak, jak jsou viděny jejími obhájci a teoretiky. V poslední
části na základě analýzy problémů, kterým výstavba plynovodu TAPI čelí, se pokusím
odpovědět na zásadní otázky: Může výstavba transafghánského plynovodu sloužit jako
základ pro dosažení cílů strategie NSR? Jaká je americká motivace zařazení výstavby
TAPI na přední místa projektů strategie NSR?

Představení TAPI

Po rozpadu Sovětského svazu se ve středoasijských republikách otevřel světu
přístup na zcela nový energetický trh. Velký zájem vzbuzoval zejména Turkmenistán,
který již od 90. let lákal mnoho zahraničních investorů. Podle zprávy British Petrol je
55 Ariel Cohen. „U.S. Interests and Central Asia Energy Security“, Backgrouder no.1984. 15. listopadu
2006. Str. 5.
56 John Foster. „A pipeline through troubled land: Afghanistan, Canada, and the New Great Energy
Game.“ Foreign Policy Series, CCPA, vol. 3., no. 1. 19. června 2008. Str. 8.
57 Frederick S. Starr; Adib Farhadi. Finish the Job: Jump-Start Afghanistan's Economy, Washington:
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Listopad 2012. Str. 31.
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Turkmenistán na 4.místě v žebříčku prokázaných zásob zemního plynu s více než 17
triliony kubických metrů.58 Od 90. let tak vzniklo několik alternativ, jak využít tyto
zásoby, dostat turkmenský plyn na mezinárodní trh a vyvázat ho ze závislosti na
ruských potrubích a monopolních cenách. Jednou z těchto alternativ je i transafghánský
plynovod TAP.
Návrh na konstrukci plynovodu TAP vzešel v 90.letech od argentinské ropné
korporace Bridas. V roce 1995 turkmenská a pákistánská vláda souhlasily s realizací
studie proveditelnosti.59 Později téhož roku ovšem turkmenský prezident Nijazov
podepsal dohodu s konkurenční firmou Unocal/Delta a poskytl jí podporu na zkoumání
jejího zapojení do projektu. To bylo překvapením pro firmu Bridas, která začala mít s
turkmenskou vládou další problémy. Již od roku 1994 na ni byl uvalen zákaz vyvážet
ropu a v roce 1996 turkmenská vláda dokonce začala zabavovat již vystavené ropné
vrty. Argentinská firma Bridas se rozhodla toto rozhodnutí odčinit v mezinárodním
rozhodčím řízení a také podala žalobu na konkurenční Unocal s podezřením, že firma
zasáhla nepřiměřeně u turkmenské vlády v její neprospěch.60
Kolem dalšího zapojení firmy Bridas vznikla kontroverze kvůli jejímu
vyjednávání přímo s vládou Talibánu, a to poté, co obdržela zákaz vyvážet ropu z
Turkmenistánu. V březnu roku 1996 americký vyslanec urgoval pákistánskou vládu,
aby dala exkluzivní práva na projekt Unocalu. 61 Později téhož roku vstoupil
Unocal/Delta a turkmenský Turkmengaz společně s ruským Gazpromem do společné
dohody na výstavbu plynovodu TAP.62
V červenci roku 1997 oficiální představitelé Turkmenistánu a Pákistánu uzavřeli
dohodu platnou na 30 let, stanovující maximální a minimální možné ceny na nákup
plynu. Návrh cen počítal i s 15% tranzitním poplatkem pro Afghánistán. Tato dohoda
však byla uzavřena bez konzultace s Tálibánem, který se cítil dotčen a odmítal dále s

58 BP Statistical Review of World Energy, June 2013. Dostupné na:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statisticalreview/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf

59 “Timeline of Competition between Unocal and Bridas for the Afghanistan Pipeline”, World Press
Review, prosinec 2001.
60 Martha Brill Olcott. “International gas trade in Central Asia: Turkmenistan, Iran, Russia, and
Afghanistan”, kapitola v Natural Gas and Geopolitics, Victor, G. David (ed.); Jaffe, M. Amy (ed.) a
Hayes, H. Mark (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Str. 217.
61 “Timeline of Competition between Unocal and Bridas for the Afghanistan Pipeline”, World Press
Review, prosinec 2001.
62 Ibid.
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Unocalem vyjednávat.63 V dubnu roku 1997 se tálibánská vláda nechala slyšet, že
kontrakt uzavře s tou firmou, která jako první začne provádět výstavbu.64
Unocal se snažil chopit této příležitosti a v říjnu roku 1997 je utvořeno
středoasijské plynovodní konsorcium (CentGas). V této době poutal projekt velikou
pozornost a již tehdy se objevovaly optimistické naděje, že celý projekt by mohl pomoci
vládám v regionu k užší spolupráci.
Postupem času se ovšem začala přitvrzovat politika Tálibánu a Spojené státy
čelily domácí kritice za vyjednávání s touto vládou. Největší tlak přicházel ze strany
ženských hnutí.65 Washington byl nucen změnit svou politiku a Unocal ztratil
americkou podporu při vyjednávání. Kvůli zostřující se politické a bezpečnostní situaci
firma Unocal od projektu v roce 1998 odstoupila.66
Plán na výstavbu plynovodu TAP přišel zpět ke slovu v roce 2002. ADB
financovala první studii proveditelnosti. V květnu téhož roku se sešly hlavy států z
Turkmenistánu, Afghánistánu a Pákistánu a domluvily se na obnově projektu. O několik
měsíců později byl ustavena řídící ministerská rada, která měla za cíl urychlit veškerá
vyjednávání.67
Navrhovaná trasa začíná na turkmenských polích Dauletabad a dále prochází
přes afghánské město Herát v provincii Kandahár a dále do pákistánského Multanu. V
roce 2002 ADB odhadovala celkovou cenu projektu na 3,3 miliard amerických dolarů.
V roce 2006 se k projektu připojila Indie, která měla do té doby pouze pozorovatelský
status na ustavené ministerské radě. Projekt se tak přejmenoval na TAPI a trasa měla z
Multanu pokračovat až do města Fazilka v indickém Paňdžábu.68
Přes

téměř

dvacetiletou

komplikovanou

existenci

plánu na výstavbu

transafghánského plynovodu se podařilo přeci jen dosáhnout dílčích úspěchů. Z těch
nejvýznamnějších jsou například podpis mezivládní smlouvy (IGA) představiteli všech
čtyř států (Turkmenistánu, Afghánistánu, Pákistánu a Indie) v roce 2010, či později
téhož roku podpis rámcové dohody o plynovodu (GPFA); patrně nejpodstatnějším

63 Martha Brill Olcott. “International gas trade in Central Asia: Turkmenistan, Iran, Russia, and
Afghanistan”. 2006. Str. 219.
64 “Timeline of Competition between Unocal and Bridas for the Afghanistan Pipeline”, World Press
Review, prosinec 2001.
65 Dan Morgan; David B. Ottaway. „Women's Fury Stalls Oil, Gas Pipeline Sought By Afghanistan“.
Washington Post. 22. leden 1998.
66 Gulshan Sachdeva. „TAPI: Time for the Big Push“, Cacianalyst.org. 13. července 2013.
67 Ibid.
68 Ibid.
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krokem je podpis bilaterálních dohod o prodejních cenách a výši tranzitních poplatků z
roku 2012.69

Přínosy realizace TAPI z pohledu zastánců strategie NSR

Konstrukce TAPI by v dlouhodobém horizontu přinesla nepochybně stimul v
podobě rozvoje dopravy podél celé jeho trasy. Starr tvrdí, že je jen otázkou času, než by
byla vystavena paralelní železnice. 70 Dalším výrazným benefitem pro Turkmenistán by
pak byla možnost stanovit si vlastní, výhodnější a trhem řízené ceny, výrazně odlišné od
cen vnucených ruským Gazpromem.Odhaduje se, že pokud by byly vyjednány ceny
vyšší než u ruského Gazpromu a blížící se tržním cenám, tak Afghánistán by jen za
přepravní poplatky získal 1-1,5 miliardy amerických dolarů ročně.71 Stejně jako Starr
tak i Masood Aziz, teoretik a zastánce strategie NSR, tvrdí, že by to Afghanistán
ovlivnilo pozitivně i nepřímo – posílilo vytváření nových pracovních míst a podpořilo
konstrukci nových dopravních koridorů. Ta by napomohla i malým domácnostem a
lidem podél trasy plynovodu. Mohli by si mezi jiným zřídit malé stanice podél trasy
plynovodu a získávat levnou energii.72 Dalším odhadovaným přínosem je také možnost
položit společně se stavbou plynovodu

optické kabely a napomoci tak rozvinutí

telekomunikačního průmyslu v regionu – to by opět vedlo k vytvoření mnoha nových
pracovních míst a zvýšeným příjmům jak pro vládu, tak pro lokální obchodníky a
podnikatele.73
V Starrově knize „The New Silk Roads“ v kapitole o Afghánistánu autor Aziz
reaguje na nejčastější námitku vůči výstavbě TAPI. Tvrdí, že v souvislosti s jeho
konstrukcí je otázka bezpečnosti často velmi přeceňována. Autor se kloní k názoru, že
regiony, kterými by plynovod procházel, by měly vlastní zájem na udržení bezpečnosti.
Jejich vlastní ekonomický blahobyt by totiž byl v sázce. Tím, že by plynovod sloužil
pro region jako značný zdroj příjmů, mohl by zároveň sloužit jako protiváha nelegálním
69 Cecilia Rehn. „Afghanistan announces 30 year gas agreement from TAPI natural gas pipeline“.
Energy Global. 16. července 2013.
70 S. Frederick Starr (ed.), The New Silk Roads – Transport and Trade in Greater Central Asia, Central
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington, 2006. Str. 23.
71 Masood Aziz. Kapitola „Afghanistan“ v Frederick Starr (ed.), The New Silk Roads – Transport and
Trade in Greater Central Asia, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program,
Washington, 2006. Str. 66.
72 Ibid. Str. 66-67.
73 Ibid. Str. 67.
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a bezpečnost ohrožujícím ekonomickým praktikám, jakými je například pašování drog.
Sám průchod plynovodu přes území státu by sloužil ke zvyšování bezpečnosti a růstu
životní úrovně obyvatelstva.74
Obecně tak teoretikové a zastánci strategie NSR tvrdí, že plynovod pomůže
zvýšit regionální stabilitu a bezpečnost.
Problémy plynovodu TAPI

Přírodní zdroje jsou běžně nahlíženy spíše jako katalyzátor konfliktů. Práce
Saleema Aliho, člena pracovní skupiny z Dauhá tvrdí, že plynovody (potažmo
ropovody) vzhledem ke společné potřebě pro realizaci surovinového obchodu, které oba
státy sdílí, působí jako prostředek k podpoře kooperace mezi jednotlivými státy. 75 Stejně
argumentuje i Toufiq A. Siddiqi, poradce Hospodářské komise pro Asii a Tíchomoří
Spojených národů. Ten ve své práci tvrdí, že ekonomické benefity takového ropovodu
by byly tak veliké, že politické překážky by samy ustoupily do pozadí. Siddiqi ve své
práci prohlašuje, že plynovody lze postavit i ve velmi konfliktních zónách za účelem
zvýšení jejich stability. 76
I když ekonomické výhody plánovaného plynovodu jsou celkem snadno
prokazatelné a představitelné, politické překážky, mezi nimi malou míru kooperace
mezi jednotlivými vládami a nestabilní bezpečnostní situaci není možné podceňovat.
Oproti názoru obhájců strategie NSR, kteří tvrdí, že plynovod TAPI by zlepšil
regionální situaci z hlediska politického, ekonomického i bezpečnostního, stojí názor
zastávaný autorem Scottem Peggem profesorem politické vědy z Indiana University.
Autor si v této práci klade otázku, zda plynovody a ropovody mohou napomoci
regionu, kterým procházejí, se zlepšením sociálního, ekonomického a politického
rozvoje. Jejich studie tuto otázku zkoumá na případu ropovodu mezi Kamerunem a
Čadem. Závěry této práce jsou vhodnou paralelou pro zkoumání možných přínosů
plynovodu TAPI z několika důvodů. Tato práce se soustřeďuje na přínosy pro Čad,
který je, podobně jako Afghánistán, nejméně rozvinutou zemí, kterou ropovod prochází.
Projekt kamerunského ropovodu je výrazně podporován Světovou bankou, která v něm
hraje podobně výraznou roli jako ADB v projektu plynovodu TAPI. Jedním z
74 Ibid. Str. 68.
75 Saleem H. Ali. Energizing Peace: The Role of Pipelines in Regional Cooperation. Brookings Doha
Center Analysis Paper No. 2. Červenec 2010. Str. 25.
76 Toufiq A. Siddiqui. „India and Pakistan: Pipe Dream or Pipeline of Peace?“. Georgetown Journal of
International Affairs; 2005. Str. 35-36.
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původních proklamovaných cílů tohoto ropovodu byl rozvoj Čadu, stejně jako v případě
Afghánistánu. Autor ve studii nicméně došel k závěru, že výstavba ropovodu Kamerun
– Čad přinesla zisk pouze ropným společnostem a mezinárodním organizacím, které do
něj investovali. Pro občany Čadu nedošlo k pozvednutí životní úrovně a ropovod
nepomohl zlepšit ani politickou, ani bezpečnostní situaci.77
Naprosto centrální myšlenka teoretiků NSR, tedy že plynovod TAPI by přinesl
zlepšení regionální situace z hlediska pozvednutí životní úrovně obyvatelstva a
následného zlepšení politické

stability a bezpečnostní situace, je minimálně

diskutabilní. Není zcela prokazatelné, že ropovody, potažmo plynovody, automaticky
plní funkci mediátora mezinárodních vztahů.
Projekt plynovodu TAPI navíc v současné době čelí mnoha problémům, které se
nepodařilo v průběhu téměř dvacetileté existence plánu na jeho výstavbu vyřešit. Patrně
tím nejvýznamnějším je nestabilní afghánská bezpečnostní situace. Přes přesvědčení
teoretiků NSR, že plynovod přinese její zlepšení, se doposud nepodařilo najít
organizaci, která by projekt financovala. Podle druhé studie proveditelnosti se celková
finanční náročnost projektu odhadovala na 7,6 miliard amerických dolarů. Novější
studie ale prokázaly další navýšení nákladů na 9 až 12 miliard. Podle ADB by výstavba
trvala čtyři roky.78 Jedná se tedy o velmi rozsáhlý projekt, do kterého je nutné přilákat
veliké ropné společnosti. Za tímto účelem bylo pod koordinací ADB v září roku 2012
uspořádáno několik setkání s potenciálními partnery v New Yorku, Singapuru a
Londýně. Setkání se účastnily největší ropné společnosti jako například Chevron, Exxon
Mobile, Petronas, Shell, British Petrol a další. Žádná z nich se ovšem nezavázala k
financování kvůli nestabilní afghánské situaci.79 Situaci zhoršuje také očekávání vývoje
v Afghánistánu po roce 2014.
Přilákat investory z řad ropných společností je problematické také vzhledem k
novému turkmenskému zákonu, který nepovoluje zahraničním firmám držet podíly na
plynových ložiskách.80 Neméně problematickou otázkou je rovněž bilaterální vztah
Indie a Pákistánu. Indie se obává, že Pákistán by plynovodu využíval jako politické
páky. Je i otázkou, jestli přílišná náročnost plynovodu TAPI nezpůsobila opadnutí
zájmu o tento projekt. Konkurenční plynovod z Íránu do Pákistánu a Indie – IPI se zdá
realizovatelnější.
77 Scott Pegg. „Can Policy Intervention Beat the Resource Curse? Evidence from the Chad-Cameroon
Pipeline Project“. African Affairs No.105 Issue 418. Prosinec 2005. Str. 22-24.
78 Gulshan Sachdeva. „TAPI: Time for the Big Push“, Cacianalyst.org. 13. července 2013.
79 Ibid.
80 Ibid.
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Výčet překážek a problémů na cestě výstavby plynovodu TAPI by mohl
pokračovat dále. Mnoho odborníků nevidí reálnou šanci na jeho výstavbu. Jakkoliv tak
může být problematické dívat se na přínos plynovodu TAPI pro cíle strategie NSR, je
poměrně snadné vidět za prosazováním jeho výstavby motivaci geopolitickou. Spojené
státy mají zájem hrát roli na středoasijském bohatém energetickém trhu a rozbít téměř
výhradně monopolní postavení ruského Gazpromu.

2.2. APTTA a její role ve strategii NSR
Afghánistán je vnitrozemským státem, který nemá přístup ke světovým
oceánům. Nicméně díky svým sousedům – Turkmenistánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu
na severu, Iránu na západě, Pákistánu na jihu a Číně na východě – je strategicky
významnou zemí. V centru myšlenky americké strategie NSR stojí předpoklad, že
Afghánistán má díky své poloze sloužit jako pozemní most, spojující Asii Střední s Asií
Jižní. Teoretikové strategie NSR Afghánistán považují za zásadní pro veškerou
hospodářskou činnost, která probíhá na regionální úrovni. Pro naplnění vize
Afghánistánu jako pozemního mostu, spojujícího článku mezi dvěma regiony, je nutné
podporovat vztah s jeho největším obchodním partnerem, Pákistánem. 81 Pákistán
považuje Afghánistán za důležitého obchodního partnera pro získání přístupu na
středoasijské trhy a na oplátku poskytuje afghánskému exportnímu sektoru šanci na
napojení na světový obchod díky přístupu do přístavů na pobřeží Indického oceánu.
Podpis Obchodní a tranzitní dohody mezi Afghánistánem a Pákistánem
(APTTA) se objevuje jako největší úspěch při představování strategie NSR. Prof. Starr
v publikaci z roku 2010 zařazuje nutnost jejího podpisu na první místo v seznamu
úkolů, kterým se má americká administrativa věnovat. 82 V pozdější práci z roku 2011
její podpis vyzdvihuje jako veliký úspěch dosavadní americké politiky v regionu. 83
Stejně tak je její podpis vyzdvihován jako velký úspěch a základ, na kterém by měla
strategie NSR stavět, i americkou administrativou. Toto zaznělo jak z úst ministryně
81 Pákistán je na prvním místě v Afghánském exportu (33%) i importu (26%). Údaje z roku 2012 podle
„The World Factbook“ dostupné na: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/af.html
82 Frederick S. Starr.; Andrew C. Kuchins. The Key to Success in Afghanistan. A Modern Silk Road
Strategy, Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2010. Str. 34.
83 Frederick S. Starr. Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving Economic Strategy a
Chance. Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2011. Str. 17.
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zahraniční Hillary Clintonové,84 tak z úst mluvčího Úřadu pro Střední a Jížní Asii
Marka C. Tonera.85 Bývalý zvláštní zástupce pro Afghánistán a Pákistán Richard
Holbrooke považuje podpis APTTA za „..politický průlom, který představuje posun
politiky obou států směrem k užší spolupráci.“86
V následující kapitole představím dohodu APTTA, uvedu její přínos pro cíle
strategie NSR tak, jak jsou viděny jejími obhájci a v poslední sekci představím
problémy, se kterými se dohoda potýká při své implementaci. Na základě této části
zodpovím na analogické otázky, které jsem naznačila v kapitole zabývající se
plynovodem TAPI. Tedy: Slouží Obchodní a tranzitní dohoda mezi Afghánistánem a
Pákistánem jako vhodný základ pro splnění cílů strategie NSR? Jde o úspěch
amerického uplatňování politiky v rámci strategie NSR tak, jak je uváděno jejími
zastánci a teoretiky?

Představení dohody APTTA

Podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu a Programu pro
rozvoj vnitrozemských států je zajištěno, že vnitrozemské státy mají zaručeno právo na
přístup k moři bez zdanění dopravy přes okolní tranzitní země. 87 Stejně tak je potřeba
zajištění práva pro tranzit do okolních zemí obsažena v Programu rozvojových cílů
tisíciletí.88
Již v roce 1965 podepsal Pákistán s Afghánistánem obchodní dohodu – ATTA.
Ta měla za cíl poskytnout oběma státům právo na obchod. ATTA určovala několik cest,
které mohly být využívány k přepravě zboží přes území účastníků dohody. Patrně tím
nejvýznamnějším důvodem pro nutnost její aktualizace byla změna geografického
uspořádání celého prostoru Střední Asie. V době

podpisu obchodní dohody

neexistovaly středoasijské republiky a hranice Sovětského svazu byly pro pákistánské
zboží neprostupné.89 Mimo nutnost zajistit pákistánskému zboží možnost vstupu na
84
85
86
87

Hillary Rodham Clinton. “Remarks at the New Silk Road Ministerial Meeting”. 22. září 2011.
Mark C. Toner. „Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement“. Washington. 13. června 2011.
Richard Holbrooke. „Special Briefing on Trip to Afghanistan“. Wahington. 29. října 2010.
„Landlocked Developing Countries“. Internetové stránky Spojených národů. Dostupné na:
http://www.un.org/special-rep/ohrlls/lldc/default.htm
88 „UN Millenium Goals“, sekce VIII. „Develop a Global Partnership for Development“. Internetové
stránky Spojených národů. Dostupné na: http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
89 Vaqar Ahmed. „Afghanistan-Pakistan transit trade agreement“. United Nations Development
Programme. 30. listopadu 2010. Str. 1.
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středoasijský trh přes Afghánistán, bylo nezbytné rozšířit dohodu o sekce týkající se
velkého problému přeshraničního pašování, aktualizace celních procedur, zlepšení
mechanismu řešení sporů, upravení sekcí týkajících se psychotropních látek a zákazu
dovozu chemikálií potřebných k výrobě heroinu do Afghánistánu. Bylo také potřeba
navýšit počet možných obchodních cest přes území obou států.90
Nutnosti změny původní dohody si byli představitelé obou států vědomi. V roce
2002 po svržení Tálibánu byla mezi Kábulem a Islámábádem ustanovena Společná
hospodářská komise, jejímž cílem bylo navýšit objem obchodu mezi oběma státy. Mezi
dílčí cíle komise patřilo revidovat původní znění Obchodní dohody z roku 1965, pobízet
k investicím, podporovat otevření poboček pákistánských bank v Kábulu a mezi dalšími
např. také podpora výstavby nových železničních a silničních tras.91
V roce 2006 pákistánský premiér Shaukat Aziz na čtvrtém setkání Národního
programu pro zlepšení obchodních koridorů schválil počátek jednání o nové obchodní
dohodě s Afghánistánem.První návrh aktualizované dohody ATTA doručil Afghánistán
k projednání v roce 2008.92 Další dva roky se projednávaly námitky a změny tohoto
původního návrhu a v červnu roku 2010 bylo nové znění podepsáno. Nová Obchodní a
tranzitní dohoda (APTTA) byla podepsána za osobní přítomnosti ministryně zahraničí
USA H. Clintonové.93
APTTA přinesla několik změn oproti původní dohodě. Pákistán umožnil
afghánským vývozcům přístup na indický trh přes hraniční přechod Wagah nedaleko
města Armitsar v indickém Paňdžábu. Kromě určených cest pro afghánské nákladní
automobily do pákistánských přístavů a velkých měst tak nyní může zboží pokračovat
pozemní dopravou až do Indie. Průjezd však není povolen Afgháncům a je tak vždy
třeba v hraničním městě Wagah zboží přeložit na indické automobily. 94
APTTA nepovoluje vývoz indického zboží do Afghánistánu. Islámábád ale
vydal pro indickou vládu zvláštní nótu, ve které sice indický export zakazuje, nicméně
nepopírá možnost o této části dohody dále diskutovat v budoucnosti.95 Aby byla doprava
afghánského zboží na indickou hranici finančně výhodná, Pákistán povoluje navracet se
90 Ibid. Str. 1.
91 Razia Sultana. „Pakistan-Afghan Economic Relations: Issues and Prospects“. Pakistan Horizon Vol.
64 Issue 1, Leden 2011. Str. 21-24.
92 Vaqar Ahmed. „Afghanistan-Pakistan transit trade agreement“. United Nations Development
Programme. 30. listopadu 2010. Str. 4.
93 Mark Landler. „Afghanistan and Pakistan Sign a Trade Deal, Representing a Thaw in Relations“. The
New York Times, 18. července 2010.
94 Gulshan Sachdeva. „Afghanistan and Pakistan Sign Trade and Transit Agreement“. Cacianalyst.org,
1. září 2010.
95 Khaleeq Kiani. „`Side letter` on Indian exports for Afghanistan“. Dawn.com. 20. června 2010.
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s pákistánským zbožím.96 Toto je poměrně veliká změna, kterou APTTA zavádí. V
minulosti nebylo vůbec povoleno afghánským řidičům přejíždět přes Pákistán a stejná
situace platila pro Pákistánce v Afghánistánu. Na hranicích bylo vždy nutné zboží
překládat na místní nákladní automobily. Nutnost stálého překládání zboží navyšovala
celkové náklady až o 5%.97
Pro řešení problému nedovoleného obchodu, přeshraničního pašování a kontroly
využívaných tras skrz obě země, dohoda APTTA zavádí povinnost instalace
sledovacích zařízení do každého nákladního automobilu. Obě strany dohody se zavázaly
k sdílení informací o pohybu obchodních automobilů. Dále bylo dohodnuto, že je nutné
složit finanční záruky ve výši dovozních dávek Pákistánu oprávněnými bankami nebo
celními agenty a tyto budou uvolněny, jakmile zboží opustí zemi.98

Přínosy dohody APTTA z pohledu zastánců strategie NSR

Dosažení podpisu dohody APTTA po mnohaletém vyjednávání je vnímáno
zastánci strategie NSR a oficiálními představiteli americké administrativy jako velmi
pozitivní krok. Dle tiskového vyjádření amerického ministerstva zahraničních věcí
Spojené státy tento krok považují za demonstraci afghánské a pákistánské společně
sdílené vize pro rozvoj, prosperitu a posilování míru mezi oběma zeměmi. USA se
domnívají, že podpis a následná implementace této dohody přispěje k výraznému
zvýšení regionální stability. 99 Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Spojených států
Mark C. Toner prohlásil, že „...jde o zásadní průlom demonstrující silnou ekonomickou
a politickou spolupráci mezi oběma zeměmi... Spojené státy jsou hrdé na svou roli,
kterou při umožnění této dohody sehrály. Věříme, že podobné dohody a projekty stejně
konkrétní jako podpis APTTA pomohou posílit a vytvořit spojení pro obchod, investice a
přepravu zboží, nápadů a lidí z Almaty až k Indickému oceánu.“100
96 Gulshan Sachdeva. „Afghanistan and Pakistan Sign Trade and Transit Agreement“. Cacianalyst.org,
1. září 2010.
97 S. Frederick Starr (ed.), The New Silk Roads – Transport and Trade in Greater Central Asia, Central
Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington, 2006, str.23.
98 Gulshan Sachdeva. „Afghanistan and Pakistan Sign Trade and Transit Agreement“. Cacianalyst.org,
1. září 2010.
99 Mark C. Toner. „Afghanistan-Pakistan Transit Trade Agreement“. Washington. 13. června 2011.
100Ibid.
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Starr tvrdí, že pozitivní dopady této dohody se dají vyčíslit na 5 miliard dolarů v
ročním obchodu.101 Ve své poslední publikaci k tématu strategie NSR z roku 2012
prohlašuje, že dosažení podpisu APTTA znamenalo mezník v ekonomických vztazích
pro celý širší region. Plná implementace této dohody a její úspěch dle něj přiláká zájem
středoasijských republik o podobné dohody. Starr se přiklání k názoru, že s možným
uzavřením analogických dohod se státy Střední Asie vzniká příležitost na rozšíření
dohody APTTA i na Indii.102

Problémy dohody APTTA

Snaha strategie NSR, zajistit postavení Afghánistánu jako obchodního hubu
spojujícího regiony Střední a Jižní Asie se nemůže obejít bez jeho největšího
obchodního partnera - Pákistánu. Podpis dohody APTTA tak byl právem vnímán jako
veliký úspěch a mezník v jejich vzájemných vztazích. Velká míra optimismu, která
zůstává především v řadách americké oficiální administrativy ohledně této dohody je
ovšem silně narušována jejím reálným uváděním v praxi.
Již při podpisu dohody se z pákistánské strany ozývala její veliká kritika.
Regionální vláda v Paňdžábu obvinila Islámábád, že dohodu přijal pod tlakem
Spojených států a že si nepřeje, aby přes region vedly obchodní trasy pro afghánské
vývozce do Indie.103
Cílem dohody bylo navýšit objem obchodu mezi oběma státy a zajistit tak větší
státní příjmy na obou stranách. Dohoda se o to snaží i navzdory obrovskému objemu
neoficiální ekonomiky a korupce. Její zavedení v první polovině roku 2011 však vedlo
pouze ke zvýšení vzájemných podezření a obviňování z porušení jejích podmínek. 104 V
říjnu 2012 mělo dojít k zásadnímu porušení dohody, když Pákistán odepřel afghánským
obchodníkům vstup do přístavů v Káráčí. 105 Pákistánští obchodníci tvrdí, že dohoda
101Frederick S. Starr. Afghanistan Beyond the Fog of Nation Building: Giving Economic Strategy a
Chance. Washington: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2011. Str. 17.
102Frederick S. Starr; Adib Farhadi. Finish the Job: Jump-Start Afghanistan's Economy, Washington:
Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Listopad 2012. Str. 32.
103Hidayat Khan . „Revenue generation: KPCCI supports taxing trade with Afghanistan“.
Tribune.com.pk. 12. června 2013.
104Hidayat Khan. „Pak-Afghan trade held hostage by instability“. Tribune.com.pk. 12. dubna 2013. a
Tahir Khan. „Trade problems irk Afghan businessmen“. Tribune.com.pk. 19. ledna 2013.
105„Afghanistan accuses Pakistan of violating bilateral transit trade treaty“. Tribune.com.pk. 12. října
2012.
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škodí místní ekonomice. Kvůli navýšení objemu zboží, které je přes hranice vyváženo,
se navýšil i objem pašování stejného zboží ilegálně zpět do země.106 To funguje na
principu toho, že pašeráci využívají skutečnosti, že zboží, které je určené pro vývoz do
Afghánistánu nepodléhá žádným daním či clům. Pašeráci poté tvrdí, že veliké objemy
jejich zboží jsou určeny pro export. Jakmile ovšem zboží opustí celní sklady, je
převezeno zpět na pákistánské území. Podle článku Dawn.com více než polovina z tří
set tisíc kontejnerů určených pro afghánský export nikdy nedorazila na místo určení a
byla ztracena – tedy propašována zpět.107 Tyto praktiky staví pákistánské obchodníky,
kteří obchodují legálně, do velké nevýhody. Nemohou na domácím trhu konkurovat
levnějšímu zboží, které nepodléhá daním. Pašování zabraňuje získat příjmy i vládě.
Problémem v případě obchodu mezi Afghánistánem a Pákistánem tedy není jeho
objem, ale spíše struktura. Navýšení ekonomické aktivity při velmi propustných
hranicích v regionu Paštúnistánu nepřineslo oficiální správě žádné příjmy. Joseph
Cheravitch, kritik strategie NSR, tvrdí, že veškeré příjmy, které se díky dohodě APTTA
podařilo navýšit, spadly do kapes zkorumpovaných celních pracovníků.108
Podmínky APTTA na problém zpětného pašování zboží reagovaly. Dohoda
navrhla povinnou instalaci sledovacího zařízení do každého nákladního automobilu.
Dalším navrhovaným opatřením byla nutnost skládat finanční záruky na zboží vyvážené
z Pákistánu. To znamená, že afghánští dovozci pákistánského zboží byli povinni složit
oprávněné třetí straně finanční záruku ve výši hodnoty dovozního zboží. Tato záruka by
byla uvolněna, jakmile by zboží dorazilo do Afghánistánu a nebylo po cestě „ztraceno“.
Pokud by se tomu tak nestalo, pákistánské autority by na peněžní záruku získaly
nárok.109
Nutnost složení zálohy vedla k několika sporům. Afghánští obchodníci si
stěžovali, že je to diskriminující krok a odpírá možnost obchodování mnoha
Afgháncům, kteří si nemohou peněžní záruku dovolit složit.Další spor se vedl ohledně
toho, které nezávislé instituce budou tyto peněžní zálohy přijímat a spravovat. Pákistán
preferoval velké národní banky a přehlížel všechny ostatní instituce.Tento spor vedl až

106FM Shakil. „Afghanistan-Pakistan Transit Trade: Business community still not convinced“.
Tribune.com.pk. 18. července 2011.
107„Container pilferage caused Rs37bn loss, SC told“. Dawn.com. 19.ledna 2011.
108Joseph Cheravitch. „Detour Needed: The 'New Silk Road' and a False Hope for a Troubled
Afghanistan“. Small Wars Journal, 20.června 2013.
109Steven A. Zyck. „Transit Trade in Transition: The APTTA & the Afghan Economy“. CFC Centre.
Lístopad 2011. Str. 5.
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k opatření pákistánské vlády, která v Káráčí zadržela na několik týdnů nákladní
automobily s převážně zemědělskými produkty, které se během zadržení zkazily. 110
Vzhledem k výše zmíněným problémům při implementaci podmínek dohody
APTTA je až zarážející, s jakým entuziasmem je americkou administrativou dohoda
oslavována jako úspěch a prohlašována za jeden ze základních stavebních kamenů
strategie NSR. Americká podpora vedoucí k jejímu podpisu je pro ni spíše
kontraproduktivní. V obou zemích je její podpis obchodní komunitou nahlížen jako
krok vnucený americkou politikou.111
Pro obhájce strategie NSR tato dohoda znamenala důležitý průlom. Spatřovali
v ní naději, že se její obsah rozšíří na další regionální aktéry. Vzhledem k problémům,
kterým ale APTTA čelí, je opravdu velmi těžké v ní spatřovat očekávaný výsledek.
Nejde jen o problémy afghánsko-pákistánského obchodu samotného, ale i problém na
mezivládní úrovni okolních států. Aby Afghánistán skutečně sloužil jako centrum
regionálního obchodu, není možné vynechat z rovnice Indii a Írán. Americké vyhlášení
nové regionální strategie a její diplomatická podpora nemůže stačit k překonání
dlouhodobého indo-pákistánského nepřátelství. Írán je z veškerých diskuzí teoretiků
NSR vynechán úplně.

110Ibid. Str. 5-6. a
Razia Sultana. „Pakistan-Afghan Economic Relations: Issues and Prospects“. Pakistan Horizon Vol.
64 Issue 1, Leden 2011
111Nauman Tasleem. „MPAs wary of transit trade agreement“. Tribune.com.pk, 20. června 2010.
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Závěr

Strategie New Silk Road navazuje na koncept, který není nijak nový. Již od 60.
let 20. století se začalo hovořit o propojování Dálného východu se Západem pozemní
spojnicí. Projekt Hospodářské rady organizace Spojených národů na vytvoření
transasijské železnice je nejdůležitějším příkladem. Již v té době se setkáme s názory,
hovořícími o projektu TAR jako o oživení starodávné Hedvábné stezky. Kvůli
mezinárodní realitě studené války ovšem k mnoha úspěchům nedošlo.
Náhlý vzestup a oživení myšlenky kontinentální pozemní trasy nastal v 90.
letech, logicky po rozpadu Sovětského svazu, který působil jako hráz a jehož hranice
byly neprostupné pro mezinárodní obchod a přepravu. Velký vzestup zažívá i obnovení
poněkud romantické rétoriky odkazující k původní Hedvábné stezce. Čína v 90. letech
mluví o vytvoření eurasijského pozemního mostu a Spojené státy přijímají zákony New
Silk Road Strategy Acts. V roce 1993 se přidává i Evropská Unie, která oznámila
spuštění projektu TRACECA, majícího za cíl výstavbu železnice spojující Střední Asii a
Kavkaz s Evropou.
V červnu roku 2011 se k odkazu myšlenky NSRs výrazně přihlásily Spojené
Státy. Ministryně zahraničí Hillary Clinton oznámila přijetí strategie NSR jako oficiální
zahraniční politiky pro region Střední Asie a Afghánistánu při svém projevu v Čenaj.
Za architekta strategie NSR můžeme považovat prof. Fredericka S. Starra, který
se společně s dalšími autory na Central Asia-Caucasus Institute patřícímu k John
Hopkins University ve Washingtonu myšlenkou zabývá také od 90. let. Americká
administrativa si jimi navržený koncept vypůjčila pro demonstraci dlouhodobých
závazků v regionu i po stažení vojenských jednotek z Afghánistánu v roce 2014.
V centru strategie NSR stojí předpoklad, že dosažení politické stability a
zlepšení bezpečnostní situace v Afghánistánu a celkového rozvoje regionu se dosáhne
díky prioritnímu řešení ekonomického stavu země. K tomu slouží několik desítek
projektů. Mezi nimi jsou na prvním místě vyzdvihovány projekty na plánovaný
plynovod TAPI a Obchodní a tranzitní dohoda mezi Afghánistánem a Pákistánem
APTTA. Oba dva případy jsou navíc v projevech a vyjádřeních americké administrativy
připomínány jako již veliký úspěch, či potenciál pro zdar při dosahování cílů strategie
NSR. Tyto projekty jsou vyzdvihovány jako základní stavební kameny celé strategie.
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V této práci jsem se snažila na analýze jejich vývoje a dosavadního stavu ověřit
svou hypotézu, že i přes jejich oslavování jako zdaru z oficiálních míst americké
administrativy, nebylo dosaženo mnoha faktických úspěchů.
Projekt na výstavbu plynovodu TAPI existuje již bezmála 20 let. I přes vyřešení
menších problémů jakými jsou například otázka dohody o cenách plynu a výši
tranzitních poplatků pro zapojené země, se stále nepodařilo najít organizaci či firmu,
která by projekt zafinancovala. Jeho nesmírná finanční náročnost a především nejistota
bezpečnostní situace v Afghánistánu (a jejího vývoje po roce 2014) odrazuje veškeré
potenciální investory. Mnoho autorů nevěří, že projekt skutečně vznikne a místo toho se
přiklání ke konkurenčním projektům, které se zdají mít větší šance na realizaci. Proč
tedy Spojené státy projekt tak usilovně podporují a na jeho realizaci staví úspěch své
strategie NSR?
Přínos výstavby plynovodu TAPI pro cíle strategie NSR je zpochybnitelný, je
však snadné na americkou podporu projektu nahlížet jako na součást geopolitické hry o
vliv v regionu. Spojené státy mají zájem hrát roli na středoasijském bohatém
energetickém trhu a rozbít téměř výhradně monopolní postavení ruského Gazpromu a
tím omezit ruský vliv.
Druhým, neméně problematickým projektem, kterému jsem se věnovala je
dohoda mezi Afghánistánem a Pákistánem APTTA. Její podpis byl přímo ovlivněn
diplomatickým tlakem ze strany Spojených států. Teoretici a zastánci strategie NSR v
jejím dosažení viděli veliký politický průlom. Dohodu APTTA považují za vhodný vzor
pro rozšíření obdobných dohod pro ostatní středoasijské státy a potenciálně i Indii.
Dohoda ovšem v praxi naráží na problémy, které jsou mnohem komplexnější a
nemohou být vyřešeny pouhým navýšením objemu obchodu mezi oběma státy.
Jakkoliv se tak strategie New Silk Road jeví jako velmi slibná vize pro
budoucnost Afghánistánu a regionu střední Asie v teorii, její dosavadní uplatňování
nepřineslo žádané výsledky. Motivace pro zařazení takto problematických projektů jako
stavebních kamenů při dosahování cílů strategie je tak otázkou. Na celou strategii NSR
je snadné nahlížet jako na geopolitickou hru o vliv v regionu. Koneckonců, jak napsala
Marlene Laruelle, výzkumná pracovnice také z Central Asia and Caucasus Institute, ve
své práci z roku 2011 tak, „...skrytým důvodem pro vznik těchto cest je vyloučení
Moskvy z nově utvářených geopolitických konfigurací.“112.
112Marléne Laruelle (ed.), Sébastien Peyrouse (ed.). Mapping Central Asia: Indian Perceptions and
Stategies. Ashgate Publishing, 2011. Str. 11.
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SUMMARY
The New Silk Road strategy draws its inspiration from various concepts of
restoring the ancient Silk Route and thus recreating a continental link between far East
and West. These concepts are not recently new ideas, they have been around since the
1960's. The first important one is probably the example of UNESCAP project for trans
Asian railway - TAR.
Because of the political climate during the Cold War and because of the fact that
the borders of Soviet Union served as a continental block not much has been done in
this regards. This logically changed after the Soviet Union collapsed in 1991. It was
followed by sudden rise and recovery of the these concepts for continental land routes.
China was talking about recreating the Eurasian land bridge and the United States
adopted a bill called The New Silk Road Strategy Acts. In 1993 European Union also
joined and announced its TRACECA program which aimed to build railway link
between Central Asia, Caucasus and Europe. In June 2011 the Secretary of State Hillary
Clinton announced launching new foreign policy strategy for region of Afghanistan and
Central Asia called The New Silk Road Strategy.
In its center is the idea that achieving political stability and improving
Afghanistan's security situation can be achieved only through approach giving priority
to the economical state of the country. Among various projects that should serve this
goal are two most important ones. The first one is the planned pipeline connecting
Turkmenistan via Afghanistan to Pakistan and India. The second one is full
implementation of Afghanistan Pakistan Transit and Trade Agreement. Both these
projects are highlighted as a potential for success of the New Silk Road strategy. Both
of these projects are also viewed as the base for the strategy.
In this paper I have tried to analyze their current status and verify my hypothesis
that despite them being celebrated as a success and being positioned in the center of the
strategy, not much was achieved.
The TAPI pipeline project exists for nearly 20 years and its immense financial
requirements plus the insecure situation in Afghanistan lead to the fact that so far no one
agreed to finance its construction.
The second project – full implementation of the APTTA agreement is equally
problematic. Its signature was directly influenced by diplomatic pressure from the
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united States and the New Silk Road proponents see it as a big political success and
breakthrough. However looking into practice the agreement is far from being
operational.
As much as the NSR strategy seems appealing in theory it so far failed in
achieving its goals, especially in regard of the two most important projects.
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