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ÚvoD 

Katarína Pevná – Peter Plenta

◆◆◆

Arabská jar opäť obrátila pozornosť odborníkov na Blízky východ a okolité regi-
óny, v ktorých po desaťročia viac či menej stabilné režimy začali jeden po druhom 
čeliť masovým protestom či ozbrojeným povstaniam. Viacero vládcov muselo utiecť 
do zahraničia, ich režimy sa zrútili, niektorí ďalší sa udržali len za cenu zahraničnej 
intervencie alebo sľúbených reforiem. Vývoj, ktorý nasledoval po zmenách režimu, 
bol rovnako zaujímavý a viedol v niektorých prípadoch k získaniu moci radikálny-
mi hnutiami, odvodzujúcimi svoju legitimitu z islamu, a v iných prípadoch k desta-
bilizácii situácie, až k občianskej vojne.

Zmeny a nepokoje v týchto štátoch neboli až takým prekvapením, nečakané bolo 
skôr ich načasovanie a počet v takom krátkom období. Prečo tieto zmeny nastali 
v rokoch 2010 a 2011 a nie napríklad o 10 či 15 rokov skôr, keď proti režimom bojo-
vali aj ozbrojené hnutia? Tak, ako pri každej inej vlne revolúcií1 sa začali objavovať 
vysvetlenia, ktoré mali tento jav objasniť. Avšak, ako to už v spoločenských vedách 
býva, nájsť vysvetlenie takých komplexných udalostí, akými sú zmeny režimov, (ús-
pešné) revolúcie alebo naopak pretrvanie, patrí medzi tie najťažšie ciele. Okrem 
toho, snahu vysvetliť podobné udalosti komplikuje aj „ľudský faktor“ - ťažko bolo 
možné predpokladať, že upálenie Muhammada al-Búazízího spustí v Tunisku vlnu 
protestov, ktorá zvrhne nie len tuniského prezidenta, ale inšpiruje protivládne pro-
testy v mnohých ďalších krajinách. Zároveň však platí, že je nevyhnutné abstrahovať 
od niektorých faktorov, pretože by sa strácala akákoľvek možnosť zovšeobecniteľ-
nosti ponúkaných vysvetlení. 

Cieľom publikácie je analyzovať niektoré z faktorov, ktoré viedli k zmene, ale-
bo zabezpečili pretrvanie režimov v rokoch 2010–2011 na Blízkom východe, v Se-
vernej Afrike a v Strednej Ázii. Pracujeme so vzorkou viac ako 20 režimov, na čele 
ktorých stál v kľúčovom období zvyčajne dlhoročný vládca, ktorý dokázal dlhodobo 
úspešne manažovať konflikty a udržať sa pri moci. Ďalším spoločným prvkom je 
prevaha obyvateľstva vyznávajúceho islam, pričom na islam sa odvolávali okrem 
autokratov aj viaceré hnutia a skupiny, predstavujúce hlavných vyzývateľov štát-

1  Napríklad pri farebných revolúciách.
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nej moci. Autokrati zavádzali opatrenia na pretrvanie svojich režimov, napríklad 
cez voľby, kooptáciu elít, ale aj pomocou využívania širokého spektra represívnych 
opatrení na potlačenie opozície a  odstránenie svojich protivníkov. Zavádzanie 
takýchto opatrení však z pohľadu teórie nemá v každom type režimu rovnaký efekt.2 
Našim základným zámerom je zistiť, prečo niektoré režimy krízové obdobie rokov 
2010 a 2011 prežili, kým v iných sa lídrom podarilo udržať režim len za cenu is-
tých kompromisov, a prečo v niektorých krajinách nastala zmena. Zmenu chápeme 
ako zrútenie predošlého režimu, ktorej indikátorom je odstránenie lídra z vedúceho  
postu.

Aspoň čiastočné pochopenie príčin pretrvania alebo zrútenia režimov nám 
umožní aj lepšie interpretovať a reagovať na zmeny v skúmanom regióne, ktorého 
vývoj nie je len niečo vzdialené, čo sa nás netýka. Občianske vojny v Líbyi a najmä 
v Sýrii zhoršili bezpečnostnú situáciu v celom regióne, a dopad mali aj na Európu, či 
prostredníctvom vlny imigrantov, alebo cez zapojenie európskych krajín a USA do 
operácií v Líbyi. Navyše, Slovensko sa pomerne aktívne zapojilo do podpory tran-
zičného procesu v Tunisku a na začiatku aj v Egypte. Pochopenie týchto procesov je 
tiež nevyhnutné pre pochopenie úlohy Slovenska a iných demokratických štátov pri 
zapájaní sa do tranzičných procesov, ktoré by mali situáciu v jednotlivých krajinách 
stabilizovať.

Táto kniha je rozdelená do troch hlavných častí. V prvej časti sa venujeme teore-
tickej reflexii príčin zrútenia režimov, prispievajúcim podmienkam, ktoré identifi-
kujú akademici, a doterajším vysvetleniam (ne)stability a  pravdepodobnosti pre-
trvania. Limitujúcim faktorom je, že vo všetkých prípadoch ide o režimy, ktoré sa 
zvyčajne neoznačovali ako liberálne demokracie. To má viacero dôsledkov, ktoré je 
potrebné zohľadniť pri našom výskume. Okrem iného mali tieto režimy špecifickú 
štruktúru moci a prostriedky, ktoré mohli použiť na potlačenie oponentov a svoje 
prežitie. Taktiež sme museli zohľadniť rozdiely medzi jednotlivými skúmanými re-
žimami, pretože tak ako sa tieto režimy odlišujú od liberálnych demokracií, tak isto 
sa odlišujú jeden od druhého. V tejto časti tiež približujeme metodológie výskumov 
obsiahnutých v nasledujúcich dvoch častiach.

V  druhej časti knihy sa pomocou kvalitatívnej komparatívnej analýzy (QCA) 
zameriavame na nájdenie dostatočnej a  nevyhnutnej podmienky na vysvetlenie 
stability alebo pádu skúmaných režimov. Naša analýza sa v  tejto časti zameriava 
primárne na tri kľúčové faktory: inštitucionálnu, ekonomickú a bezpečnostnú vý-
konnosť režimov.

Výsledky z kvalitatívnej komparatívnej analýzy ďalej v tretej časti podrobnejšie 
analyzujeme na šiestich prípadových štúdiách režimov. Z každého z troch skúma-

2 Tvrdé represie v  režimoch s  dlhoročným lídrom a  vo vojenských autokraciách môžu mať rôzne 
následky s ohľadom na ich pretrvanie (Escriba-Folch, 2010).
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ných regiónov sme vybrali dvojicu krajín reprezentujúcu pretrvanie a zrútenie, res-
pektíve zmenu režimu.

K trom skúmaným faktorom sa vzťahujú aj tri naše hypotézy:
H1. Režimy s  vyššou inštitucionálnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu 

lepšie, ako režimy s nižšou inštitucionálnou výkonnosťou.
H2.  Režimy s vyššou ekonomickou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu lep-

šie, ako režimy s nižšou ekonomickou výkonnosťou.
H3. Režimy s vyššou bezpečnostnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu lep-

šie, ako režimy s nižšou bezpečnostnou výkonnosťou.

Potvrdenie, prípadne vyvrátenie nami stanovených hypotéz má potenciál pri-
niesť nové vysvetlenia do oblasti štúdia nedemokratických režimov, založené tak na 
analýze kvantitatívnych dát ako aj na hĺbkovom poznaní kontextu, v ktorom jed-
notlivé režimy fungujú, a ktorý najlepšie ilustrujú prípadové štúdie vo štvrtej časti 
publikácie. Táto publikácia tak prispieva a rozširuje akademickú debatu na tému 
pretrvania a  zrútenia autokracií, a  tým aj poskytnúť hlbšie pochopenie potrebné 
napríklad aj na tvorbu zahraničnopolitických postojov v tejto oblasti.
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1.  
teoretIcKé asPeKtY PretrvanIa  

a zmIen reŽImov

Katarína Pevná – Peter Plenta

◆◆◆

Náš výskum sa zameral na pretrvanie nedemokratických režimov. Pred tým 
ako prejdeme k teoretickým východiskám nášho analytického rámca, si musíme 
zadefinovať základné pojmy, ako sú režimy, nedemokratické režimy a ich zmena. 
Morlino (2008: 3) označuje režim za súbor vládnych inštitúcií a noriem, ktoré sú 
buď formalizované, alebo neformálne uznávané, existujú v určitom teritóriu a sú re-
špektované populáciou. Gelman (2008: 158) definíciu režimu rozširuje aj o aktérov, 
ktorí podľa neho tvoria jednu z dvoch základných zložiek režimu: 1. aktérov, ktorí 
ovládajú dostupné zdroje a presadzujú určité stratégie na dosiahnutie svojich cieľov, 
a 2. inštitúcií, respektíve „aktuálnych pravidiel hry“, ktoré určujú obmedzenia alebo 
poskytujú stimuly pre akcie politických aktérov. Režim je teda základný model v or-
ganizácii moci. Každá zmena v tomto vzorci, akokoľvek malá, reprezentuje zmenu 
režimu, hoci niektoré zmeny sú dôležitejšie ako iné (Hale, 2005: 135-136). V našom 
prípade však za zmenu režimu označujeme situáciu, kedy je líder režimu donútený 
opustiť svoju pozíciu. Základným ukazovateľom pretrvania režimu je teda konti-
nuita v pozícii lídra. Zmenu lídra považujeme za kľúčovú najmä preto, že v drvivej 
väčšine prípadov práve líder zosobňuje daný režim pomocou koncentrácie moci vo 
svojich rukách.

Pre potreby nášho výskumu definujeme nedemokratické režimy ako krajiny, 
v  ktorých sa vstup do líderskej pozície nerealizuje prostredníctvom slobodných 
a  férových volieb3 (Frantz – Kendall – Taylor, 2013: 18). Niektoré nami skúmané 
režimy možno zaradiť aj do kategórie nového autoritarizmu (Levitsky – Way, 2010b; 
Vries, 2010). Klasickú definíciu autoritárskeho režimu, vypracoval Juan José Linz. 
Ide o typ politického systému s limitovaným politickým pluralizmom, bez rozpra-
covanej ideológie ale s výraznou mentalitou; bez rozsiahlej a intenzívnej politickej 

3 Existuje veľké množstvo definícií toho, čo demokracia je a čo nie je. Ambíciou práce však nie je 
vstúpiť do tejto debaty, preto sme zvolili definíciu, ktorá zahŕňa pomerne široké spektrum režimov, 
avšak žiadny z nich nie je zvyčajne označovaný ako (liberálna) demokracia.



— 12 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

mobilizácie, a s  lídrom alebo malou skupinou elít, ktoré vykonávajú moc v slabo 
definovaných a málo predvídateľných hraniciach (Linz, 1964, in: Morlino, 2008: 5). 
Nové autoritarizmy sú nové v tom, že vykazujú okrem spomínaných charakteristík 
aj niektoré znaky demokratických systémov, ako sú voľby, parlamenty, či  systém 
viacerých politických strán.

Jedným zo spôsobov, ako sledovať potenciál nedemokratického režimu na pretr-
vanie, je analýza jeho stability. Širšia definícia politickej stability znamená absenciu 
domáceho občianskeho konfliktu a rozšíreného násilia. V tomto zmysle je možné 
krajinu považovať za nestabilnú, ak sa v  jej hraniciach uskutočňujú systematické 
útoky na osoby alebo majetok. Takáto definícia je však problematická, pretože poli-
tická situácia v danej krajine môže vyzerať stabilne v danom momente, bez ohľadu 
na skutočnosť, že režim môže byť veľmi zraniteľný (Sottilotta, 2013: 3), čoho jasným 
dokladom sú aj mnohé v  súčasnosti zvrhnuté režimy, ako napríklad Líbya alebo 
občianskou vojnou zmietaná Sýria. Ďalšia klasická interpretácia dáva stabilitu do 
súvislosti s dlhovekosťou vlády. Avšak dôležitým problémom s touto definíciou je 
skutočnosť, že krajina s častou zmenou vlády je považovaná za nestabilnú, aj keď 
je kontinuita vládnej politiky zabezpečená relatívne stabilným administratívnym 
systémom (Sottilotta, 2013: 3). Na druhej strane, táto výhrada nie úplne platí pri 
nedemokratických režimoch, kedy je väčšina politík iniciovaná lídrom, respektíve 
jeho administratívou a  so zmenou lídra sa mení aj väčšina politík, či základné 
ústavné a politické charakteristiky. Jednou z ďalších možností, ako definovať sta-
bilitu, je pomocou nedostatku štrukturálnych zmien, čo znamená absenciu zmien 
v základnej politike vyvolanej domácim alebo vonkajším prostredím. Ani táto defi-
nícia však nie je bezproblémová, kvôli definícii štrukturálnej zmeny, ale tiež preto, 
že hlboké zmeny sú možné v politike aj vtedy, keď zostanú zachované ústavné, eko-
nomické a sociálne parametre (Sottilota, 2013: 3).

Nestabilita v empirickej rovine tiež súvisí s prítomnosťou protestov, ktoré sú však 
pomerne kontroverzným ukazovateľom, najmä z toho dôvodu, že nie je jasné, aký 
rozsah protestov už naznačuje destabilizáciu režimu. Navyše, je nutné sledovať aj 
samotnú povahu protestov, konkrétne či sú namierené priamo voči režimu, či sú 
len prejavom socioekonomických frustrácií, alebo nesúhlasu s konkrétnou politic-
kou agendou. Siegmar Schmidt (in Gerschewski, 2010: 16) ponúka definíciu sta-
bility, ktorá je postavená na makro úrovni. Politický systém môže byť podľa neho 
považovaný za stabilný, ak je schopný odolávať internému a  externému tlaku na 
prispôsobenie sa meniacemu sa prostrediu a pritom si zachovať štruktúry systému 
na politickej úrovni. Stabilitu môžeme rozlíšiť na úrovni režimu aj na úrovni typu 
režimu. Dokonale stabilný autoritársky režim dokáže zachovať status quo a zabrániť 
zmene typu režimu, zatiaľ čo menej stabilná autokracia4 môže zmeniť typ režimu 

4 Pojem autoritársky režim a autokracia používame v práci ako synonymá
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(Gerschewski, 2010: 17). Vzhľadom na spomínané problémy spojené s  analýzou 
stability sme sa v práci rozhodli operovať iba so zachovaním, respektíve zrútením 
režimu ako nezávislou premennou pri analýze predmetných politických režimov. 

Z  pohľadu teórie je možné analyzovať pretrvanie nedemokratických režimov 
z agenciálneho a štrukturálneho hľadiska. Agenciálne hľadisko sa zameriava najmä 
na nezávislý vplyv lídra a elít, na ich rozhodovacie kapacity a ich následný dopad 
na pretrvanie režimu. Na ilustráciu, môžeme skúmať, či si líder dokáže aktívne za-
bezpečiť a udržať legitimitu. Na druhej strane, štrukturálne hľadisko sa zameriava 
na vplyv štrukturálnych charakteristík režimu, napríklad na sociálne alebo ekono-
mické podmienky, ktoré ovplyvňujú jeho stabilitu. „Skoršie analýzy sa zameriavali 
na to, ako je prerozdeľovanie renty z nerastných surovín využívané na kupovanie 
potenciálnej opozície alebo ako „autoritárska“ politická kultúra robí ľudí toleran-
tnejšími voči takejto vláde, neskoršie analýzy sa zameriavajú na konfiguráciu elity, 
inštitucionálne inovácie a  vzťah medzi štátom a  spoločnosťou“ (Gobel, 2011: 2). 
Ďalším dôležitým faktorom pri analýze pretrvania režimov sú inštitúcie. Ich vplyv 
na stabilitu je však pomerne komplikované jednoznačne zaradiť medzi jeden zo 
spomínaných prístupov. Teoretici sa rozchádzajú aj v otázke, do akej miery je mož-
né vytvárať inštitúcie nezávisle od kontextu a tak stabilizovať režim, alebo do akej 
miery je tvorba inštitúcií skôr závislá na zdedených podmienkach daného režimu, 
ako sú charakteristika opozície, rozsah občianskeho sektora, ekonomická štruktú-
ra a podobne. Aj z tohto dôvodu sa predkladaná štúdia zameriava na oba aspekty  
– štrukturálne (ekonomická a bezpečnostná výkonnosť režimu) aj agenciálne (inšti-
tucionálna výkonnosť). 

1.1.  Pravdepodobnosť pretrvania režimov 

Pri skúmaní pretrvania režimov rozdelili Hadenius a Teorell (2006) režimy do 
troch kategórií: monarchie, vojenské režimy a volebné režimy. Toto delenie používa-
me aj v našej práci5, avšak doplnili sme ich o personalistické režimy, ktoré Hadenius 
a Teorell nepovažujú za samostatný typ režimov. Autori označujú personalizmus iba 
ako charakteristickú črtu niektorých autoritárskych režimov, ktorá je nimi využíva-
ná v rôznej miere. V práci však budeme tento typ režimu považovať za samostatný, 
keďže v mnohých krajinách Strednej Ázie, Blízkeho východu a Severnej Afriky to 
bol práve kult osobnosti, ktorý legitimizoval daný režim. Všetky typy režimov sa 

5 Rozdielne názvy ďalej v texte pre nedemokratické režimy vychádzajú z rozdielnych rozdelení a defi-
nícií rozličných typov nedemokratických režimov, ktoré sú v literatúre používané. Aby sme nemenili 
názvy a kategórie ako sú používané pri odkazoch na iné zdroje, ponechali sme pojmy tak, ako boli 
uvedené.
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odlišujú, okrem iného, rozdielnym spôsobom udržania moci: dedičné nasledovníc-
tvo; použitie alebo hrozba použitia sily; ľudové voľby a kult osobnosti lídra.

Monarchie definujeme ako režimy, v ktorých líder (monarcha) dedí pozíciu hla-
vy štátu v súlade s akceptovanými praktikami v rámci tradičnej dynastie, ktoré však 
sú zakotvené v  ústave alebo tradíciách monarchie, a nikto sa preto nemôže sám 
prehlásiť za monarchu (Hadenius – Teorell, 2006: 5). V rámci vojenských režimov 
sú vojenskí dôstojníci hlavnými alebo prevládajúcimi politickými aktérmi vďaka 
použitiu alebo hrozbe použitia sily (Nordlinger, 1977, in: Hadenius – Teorell, 2006: 
6). Volebné režimy sú také, v ktorých ľudové voľby rozhodujú o zložení parlamentu 
a exekutívy. Avšak je potrebné rozlišovať medzi troma typmi týchto režimov. Prvým 
sú bezstranícke režimy, v ktorých sa voľby uskutočňujú, ale politické strany sú za-
kázané. Pri režimoch jednej strany sú všetky strany okrem jednej formálne alebo de 
facto zakázané. V limitovaných multistraníckych režimoch sa volieb zúčastňujú aj 
kandidáti či strany, ktorí sú aspoň formálne nezávislí na vládnucom režime. To však 
neznamená, že voľby sú slobodné a férové (Hadenius – Teorell, 2006: 6-7). Persona-
listické režimy sa odlišujú od režimov založených na inštitúciách dôrazom na kult 
osobnosti lídra, ktorý má vysoký stupeň voľnosti pri presadzovaní politík (Bream, 
2004: 132). Na čele týchto režimov stojí zvyčajne dlhoročný líder, ktorého reálne 
postavenie v politickom režime presahuje jeho postavenie a právomoci definované 
v ústave a v zákonoch.

Podľa výskumu Hadeniusa a Teorella (2006: 13-14) majú najdlhšiu priemernú 
dĺžku pretrvania režimu monarchie (priemerný vek udržania je 25,4 roku), nasle-
dované režimami jednej strany (17,8 roku), a režimami bez politických strán (12,9 
roku). Za nimi nasledujú vojenské režimy (11,1 roku) a  nakoniec multistranícke 
režimy (9,03 roku).

Geddes (1999) vysvetľuje skutočnosť, že vojenské režimy opúšťajú scénu s  re-
latívnou ochotou, prostredníctvom dvoch faktorov. Tieto režimy majú slabé kore-
ne v spoločnosti, čo znamená, že ťažko získavajú kontrolu a všeobecnú podporu,  
a preferujú tak skôr vyjednávanie. Z týchto dôvodov je ich vnútorná štruktúra me-
nej odolná voči ľudovým protestom alebo vonkajším tlakom. Okrem toho, armáda 
má silnú pozíciu v štáte a tým aj bezpečné miesto, kam sa môžu vysokí predstavi-
telia týchto režimov vrátiť. Personalistické režimy disponujú väčšou súdržnosťou 
a sú menej náchylné na zrútenie ako vojenské režimy. Sú lepšie zakorenené v spo-
ločnosti cez rozvinuté siete typicky na klientelistickom základe, čoho výsledkom je 
zabezpečenie si lojality medzi dôležitými skupinami v spoločnosti. Avšak pozícia 
väčšiny elít kompletne závisí na ich pozícii voči vládnucemu lídrovi a s pádom líd-
ra všetko stratia. Preto majú silnú motiváciu odolávať zmenám, tak dlho, ako je 
to možné. Režimy jednej strany tiež disponujú relatívnou súdržnosťou. Rozdielne 
skupiny v rámci strany majú spoločný záujem na monopolizácii moci. Typicky sa 
vybuduje rozpracovaný systém seba zakorenenia a štátny aparát tak dokáže kontro-
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lovať aj širšiu spoločnosť. Rozdielne vetvy štátu a sociálnych aktivít sú podriadené 
vedeniu strany a tak sú tieto režimy odolnejšie voči organizovanej opozícii (Hade-
nius – Teorell, 2006: 3-4).

Z agenciálneho pohľadu vychádzajúce špecifické hrozby pre pretrvanie režimov 
možno rozdeliť do troch kategórií. Po prvé, ide o hrozby na úrovni elít, čo zname-
ná stratu alebo preskupenie pôvodnej lojality prorežimových elít, čoho príkladom 
boli tranzície v krajinách Latinskej Ameriky. Pre tieto účely si rôzne typy režimov 
vytvorili vlastné viac či menej efektívne spôsoby kooptácie elít. Tú možno definovať 
ako schopnosť naviazať strategických aktérov v rámci alebo mimo politickej elity na 
režimovú elitu. Kooptácia mení oponentov na podporovateľov (Gerschewski, 2010: 
13). Po druhé, ide o hrozby vychádzajúce zo silnej a organizovanej opozície, ktorá 
môže docieliť zmenu status quo vo vláde. Ako príklad možno uviesť víťazstvo Af-
rického národného kongresu v Južnej Afrike. V tomto prípade rôzne typy režimov 
využívajú na zabezpečenie svojho prežitia špecifickú kombináciu kooptácie a  re-
presií. Obe tieto dimenzie hrozieb budú súčasťou našej analýzy indikátorov pretr-
vania nedemokratického režimu. Sú totiž kľúčové pre pochopenie najdôležitejších 
prispievajúcich príčin pádu režimu, respektíve jeho pretrvania. Po tretie, lídri čelia 
aj hrozbám vychádzajúcim z úrovne más – ako sú napríklad demonštrácie, pro-
testy alebo revolúcie. Túto dimenziu považujeme za závislú na predošlých dvoch 

Schéma 1 Priemerná životnosť režimov za obdobie 1972 – 2003, (n= cyklus režimu)

Zdroj: Hadenius, A. – Teorell, J., 2006. Authoritarian Regimes: Stability, Change, and Pathways to 
Democracy, 1972 – 2003. In: Kellogg Institute Working Paper 331.
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agenciálnych hrozbách a hrozbách vyplývajúcich zo štrukturálnych charakteristík 
režimu (ako napríklad ekonomický vývoj krajiny, miera korupcie atď.). Pokiaľ to-
tiž študujeme pretrvanie a zmeny režimov, je nutné pochopiť, že masové protesty  
a demonštrácie, ktoré režim zvrhnú, vychádzajú z určitých hlbších príčin, čoho dô-
kazom je aj naštartovanie arabskej jari v roku 2011.

Jednou zo základných otázok tak je, prečo len niektoré protirežimové protesty 
vedú k ich zmene a prečo niektoré režimy, ktoré nevykazovali známky nestability, 
dokážu kolabovať takým spôsobom ako režimy v arabskom svete, respektíve v post 
sovietskom bloku. V tomto ohľade je nápomocná práca Timura Kurana (1991), kto-
rý skúmal, prečo mnohé nedemokratické režimy kolabujú náhle, bez predošlého 
intenzívneho konfliktu alebo náznakov destabilizácie. Autor sa vo svojej analýze 
zameriava na absenciu informácií ako kľúčového determinantu absencie rozsiah-
lych protestov. Jeho teória vychádza z predpokladu, že náhla individuálna účasť na 
proteste motivuje aj ostatných zapojiť sa, keďže sa s každým zúčastneným rapídne 
znižujú potenciálne náklady spojené s reakciou režimu, ako sú napríklad tvrdé od-
vetné opatrenia. Navyše Kuran nastoľuje zaujímavý argument ohľadom falzifikácie 
preferencií, kedy občan vytváraním dojmu podpory režimu, buď zo strachu alebo 
kvôli materiálnym výhodám, aj napriek tomu, že v súkromí zdieľa opozičný názor, 
prispieva k stabilite režimu. A to až do momentu, kedy sa mu odhalia preferencie 
ostatných občanov a pripojí sa k protestu.

Lisa Weeden (1999) v tomto ohľade konštatuje podobné závery keď tvrdí, že voľ-
by v autokraciách nie sú primárnym zdrojom stability. Tým je skôr poslušné sprá-
vanie sa voličov, ktorí síce neveria, že autokrat mohol vyhrať voľby s 99 percentami 
hlasov, ale správajú sa tak, ako by tomu verili. Tieto symbolické akty napokon slúžia 
ako donucovací prostriedok voči ostatným občanom. Pre Weeden sú tieto symbo-
lické akty nátlaku propagandy a mobilizácie občanov pre politické účely súčasťou 
nerepresívneho aparátu, pomocou ktorého si líder udržiava moc. Čo však znižuje 
relevanciu tohto argumentu je fakt, že tento typ režimu je skôr typický pre špecifické 
vysoko represívne a nedemokratické štáty. Ak je najväčšou brzdou opozičnej akti-
vity predstava občanov, že individuálny, izolovaný akt nedokáže zvrhnúť nedemok-
ratický režim, tak kolektívna akcia je spôsob, akým vzniká systematická opozícia. 
Náklady spojené s protestom sa totiž so zvyšujúcim sa počtom zúčastnených znižu-
jú a výrazne ich prevyšujú potenciálne zisky z takejto akcie (Olson, 1965).

Z pohľadu teoretického rozdelenia režimov podľa štruktúry moci režimu Ma-
galoni a Wallace (2008: 11) argumentujú, že protesty sú pomerne netradičné v re-
žimoch jednej strany, no ich výskyt je vysoký v  režimoch hegemonickej strany, 
v ktorých je podľa autorov nižšia ochota využívať represívne zložky a vyššia miera 
výskytu nezávislých organizácií organizujúcich masy. Na druhej strane, častý výskyt 
protestov vo vojenských režimoch súvisí s  ich samotným dizajnom ako prechod-
ného režimu, často nahrádzajúceho predchádzajúce demokratické režimy aj s  ich 
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štruktúrami. Okrem samotného potenciálu výskytu protestov sa líši aj dopad tých-
to protestov na rôzne typy režimov. Podľa autorov majú protesty potenciál prerásť 
do protirežimovej demonštrácie, pokiaľ existuje v  spoločnosti nízka lojalita a  in-
štitucionálne prostredie je uzavreté, teda existuje málo priestoru pre opozíciu a je 
prítomná vysoká miera represií. Napriek tomu, že v režimoch jednej strany sú pro-
testy iba sporadické, sú najviac náchylné na destabilizáciu masovou nespokojnos-
ťou. Naopak, hegemonické režimy a monarchie sú nimi menej ohrozované, keďže 
povoľujú protesty na filtráciu masovej nespokojnosti. Čo sa týka fragmentácie elít 
pod vplyvom masovej mobilizácie, režimy jednej strany sú voči nej odolnejšie, čo 
vyplýva z relatívnej jednotnosti režimovej koalície. Avšak pokiaľ protesty pokračujú 
a nadobudnú informatívny charakter pre elity ohľadom podpory pre lídra, pravde-
podobnosť straty lojality elít sa stáva pomerne vysokou.

Vo všeobecnosti nedemokratické režimy využívajú vo svoj prospech informačnú 
asymetriu ohľadom lojality občanov. S  otázkou, ako konkrétne vznikajú  protesty 
más proti režimu, sa vyrovnávajú Kricheli, Livne a Magaloni (2011: 6). Autori pri-
chádzajú s dvoma hypotézami, ktoré testujú s ohľadom na výskyt a dôležitosť pro-
testov v nedemokratických režimoch. Po prvé, režimy ktoré sú represívnejšie, sú vo 
všeobecnosti stabilnejšie, pretože efektívnejšie potláčajú politickú opozíciu. Z tohto 
dôvodu je aj výskyt protestov v represívnych režimoch pomerne netradičný, na roz-
diel od liberalizovaných autokracií. Na druhej strane, ak sa protesty v tomto type 
režimu vyskytnú, majú silný informačne odhaľujúci potenciál. Dôležitosť prvých 
protestov v silne represívnych štátoch je tak vyššia ako v iných autokraciách a môže 
tak skôr predznamenať pád režimu, alebo jeho dlhodobú destabilizáciu (príklad 
Sýrskeho a Líbyjského režimu). Hlavným dôvodom väčšej nebezpečnosti protestov 
pre represívne režimy je fakt, že aj keď je cena za oponovanie veľmi vysoká (väzne-
nie, mučenie, nútený exil, nútené práce, smrť), protestujúci sa ich aj tak zúčastnia. 
Znamená to, že nespokojnosť s  režimom je naozaj vysoká. Autori predstavujú aj 
konkrétne fázy protestovania. Na začiatku sa aktivizuje prvý protest, ktorý má sig-
nalizačný potenciál. Ak sa nedostane tento signál ku kritickej mase, protest sa po-
stupne potlačí. Ak sa protest dostane do roviny rutiny, tiež nastáva jeho oslabenie. 
Ak sa však dostane ku kritickej mase, má potenciál oslabiť pozíciu lídra. Iniciačný 
protest má tak potenciál preklenúť problém informačnej asymetrie medzi masa-
mi a autokratom. Jedinec totiž za normálnych okolností nedisponuje informáciou 
o tom, koľko je v krajine prorežimových zástancov, koľko protirežimových radiká-
lov a koľko umiernených oponentov.

Existuje aj teoretický prístup, ktorý do takej miery nevyzdvihuje nezávislú úlohu 
más, ale zameriava sa skôr na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú v tomto procese opo-
zičné elity. Revolučná zmena režimu z tohto pohľadu súvisí s  interakciami medzi 
režimom a opozíciou a nie s ich absenciou. Rebélie v rámci slabých režimov majú 
vyššiu šancu na úspech. Na druhej strane, v silných režimoch je to práve schopnosť 
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opozície vytvárať väzby a konkurenciu režimu, čo určuje mieru informácií o poten-
ciálnej sile režimu. Tieto informácie neskôr disidenti posúvajú masám, ktoré nedis-
ponujú prakticky žiadnymi informáciami. V ďalšom kroku už všetko záleží na roz-
hodnutí opozície mobilizovať masy a na miere presvedčenia más o potenciálnych 
ziskoch a stratách vyplývajúcich z masovej mobilizácie (Ginkel – Smith, 1999: 293).

Napokon, v prípade že nastáva destabilizácia autoritárskeho režimu, výsledkom 
môže byť jeho pretrvanie aj napriek interným a externým tlakom, alebo tranzícia 
k inej forme nedemokratického režimu alebo k demokracii. Je nutné zdôrazniť že 
zmena autoritárskeho režimu nie je ekvivalent k prechodu k demokracii. To je dô-
ležité najmä v kontexte arabskej jari. Autoritársky režim, ktorý padol, bol zvyčajne 
nahradený iným nedemokratickým režimom. Toto sa v histórii uskutočnilo v 77 % 
prípadov. Iba 23 % prípadov zmien autoritárskych režimov vyústilo do demokratic-
kej vlády (Hadenius – Teorell, 2006: 18).  Podobné údaje uvádza aj Reich (2002: 12), 
podľa ktorého navyše v druhej polovici dvadsiateho storočia nastáva aj opačný efekt, 
keď sa demokracie menia na autoritársky či „menej“ demokratický typ režimu.

Tab. 1 Tranzície režimov, 1945–1998
Typ tranzície Frekvencia Percento

Autoritársky režim k demokracii 46 22,4

Semi-demokracia k demokracii 15 7,3

Autoritársky režim k semi-demokracii 62 30,2

Demokracia k semi-demokracii 8 3,9

Semi-demokracia k autoritárskemu režimu 42 20,5

Demokracia k autoritárskemu režimu 32 15,6

Spolu 205 100

Zdroj: Reich, G. 2002. Categorizing Political Regimes: New Data for Old Problems. In: Democratiza-
tion. Vol. 9, Issue 4, 2002. pp. 12.

Neschopnosť akademikov vytvoriť jednotný model tranzície pre všetky nede-
mokratické režimy dáva Geddes do súvislosti práve s variáciou týchto režimov. Roz-
diely nachádzame v záujmoch autokratickej elity, v opieraní sa o rozdielne segmen-
ty populácie, v rôznych procedúrach nasledovníctva a reakciách voči oponentom 
a spoločnosti (Geddes, 1999: 121). Na rozdiel od typickej predstavy autokratickej 
elity, ktorá má primárny záujem na zotrvaní pri moci, Geddes argumentuje, že vo-
jenské režimy majú hlavnú prioritu zachovania  hierarchie, disciplíny, jednoty, ma-
teriálnych záujmov a relatívnej nezávislosti na civilnej vláde. Práve z tohto dôvodu 
krajiny analyzované O`Donnellom a Schmitterom v prípade ohrozenia stability re-
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žimu hľadali skôr dohodu s opozíciou. Väčšina dôstojníkov totiž preferuje prežitie  
a účinnosť armády a majú eminentný záujem na jej súdržnosti (ibid., 127). V prí-
pade, ak sa objaví frakcia preferujúca puč, bez podpory širších kádrov je nízka 
pravdepodobnosť jeho vykonania. Práve fakt, že sa môže dôstojnícka elita vrátiť do 
kasárni, ich robí náchylnejšími na zmenu režimu. Napriek tomu, niektoré vojenské 
režimy sú náchylnejšie na tranzíciu ako iné. Potenciál intervencie armády možno 
dať do súvisu s mierou legitimity danej vlády, kultúrou tolerancie vojenskej inter-
vencie, alebo slabými mechanizmami na kontrolu armády zo strany vlády (Clark, 
2006: 129).

V  režimoch jednej strany síce existuje tvorba frakcií vo vládnej elite, ale, ako 
argumentuje Geddes, „všetci chápu, že je výhodnejšie, ak všetky frakcie zostanú 
súdržné a na svojich postoch. To je dôvod, prečo kooptácia, a nie exklúzia je pra-
vidlom v režimoch jednej strany“ (ibid., 129). Práve zviazaním rôznych elít v kruhu 
patrimoniálnej vlády, materiálnych ziskov a korupcie sa aj proreformné elity stávajú 
závislými na osude vládnej kliky. Ich klientela je omnoho širšia ako v personalis-
tických režimoch. Navyše pomocou poskytovania vládnych postov, ekonomických 
príležitostí a podobne sú schopné absorbovať širšie vrstvy, a najmä ambiciózne elity. 
Personalistické režimy, na druhej strane, majú v sebe, podobne ako vojenské režimy, 
zakorenený zdroj nestability, konkrétne fakt, že len sporadicky prežívajú persona-
listického lídra (ibid., 132). Tieto režimy využívajú neformálne a nestabilné vzťahy 
(na rozdiel od formalizovaných pravidiel v režimoch jednej strany, ktoré potláčajú 
organizačnú dilemu), založené na príslušnosti k etniku, vierovyznaniu, regionálnej 
príslušnosti a podobne. Prideľovaním renty týmto záujmovým skupinám, ich ro-
tovaním a  iniciovaním nezhôd si udržujú lojalitu. Personalistické režimy sú však 
náchylné na destabilizáciu pod vplyvom externých šokov, ako je napríklad ekono-
mická kríza. Ako tvrdí Geddes, masové protesty a násilný prevrat majú vyššiu prav-
depodobnosť výskytu vo vojenských a personalistických režimoch (puč, násilnosti, 
atentát, revolúcia alebo zahraničná invázia sú najčastejším prejavom). Avšak režimy 
jednej strany čeliace tejto hrozbe majú tendenciu v čase krízy zvýšiť prerozdeľovanie 
a kooptáciu. 

Pretrvanie nedemokratických režimov ovplyvňuje aj medzinárodná a geopoli-
tická situácia, a  to vďaka dvom aspektom – väzbám na veľmoci a  ich vplyvu na 
domácu politiku. Mocnosti môžu pomocou systému trestov a odmien zvyšovať ale-
bo znižovať stabilitu režimu. Na ilustráciu: západný vplyv je považovaný za jeden 
z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich režimy na Blízkom východe. Strach z alter-
natívy v  podobe islamisticky orientovaných prevratov dlhodobo zabraňuje hlav-
ným mocnostiam destabilizovať nedemokratické vlády na Blízkom východe (Aarts, 
2007). Avšak paradoxne ich vplyv môže viesť k  destabilizácii nepriamym spôso-
bom. Pokiaľ je spojenec považovaný občanmi za nelegitímneho, tieto väzby a vplyv 
môžu viesť ku kríze legitimity a  k  nestabilite režimu (Vries, 2010: 20-21). Väzby 
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na hlavné veľmoci môžu mať formu ekonomickej integrácie, vojenských aliancií, 
geografickej blízkosti, medzinárodnej asistencie, pôsobenia medzinárodných mi-
movládnych organizácií a sietí. Predovšetkým vplyv USA a EÚ cez presadzovanie 
demokracie môže viesť k erózii pozície nedemokratickej vlády. Avšak do popredia 
sa v súčasnosti dostávajú iné veľmoci (napríklad Čína), ktoré poskytujú režimom 
alternatívu voči Západu. Regionálna dimenzia tiež ovplyvňuje stabilitu režimov cez 
prenos myšlienok, informácií, a vplyvu cez hranice a môže podkopávať ich stabilitu. 
Naopak, stabilitu podporuje, ak sa v susedstve nachádzajú podobne „zmýšľajúce“ 
režimy (Vries, 2010: 23). Ako však ukázal príklad Arabskej jari, aj protesty, či zmena 
v jednom štáte, môžu povzbudiť odporcov režimu aj v okolitých krajinách.

Externé faktory, od nepriameho rozširovania po priamu podporu, tak neovplyv-
ňujú len otvorenosť režimov voči demokratizácii, ale tiež môžu podporiť autoritár-
ske režimy pri udržiavaní status quo alebo pri ďalšom upevnení autoritárskej vlády. 
Rusko napríklad podporovalo stredoázijské režimy aktívnym bojom proti demok-
ratizačným snahám, poskytovaním legitimity a politickej podpory, čo na krátky čas 
zvýšilo stabilitu a trvácnosť režimov. Zahraničnopolitické idey môžu podporiť po-
litické status quo v autoritárskych štátoch, najmä ak je prežitie režimu vnímané ako 
ohrozené, či už zahraničným zasahovaním, islamským extrémizmom, alebo poli-
tickou zmenou v susedných štátoch. Zahraničnopolitické väzby tiež môžu posilniť 
vnútornú legitimitu a  reputáciu autoritárskych režimov. Široký rozsah externých 
väzieb – ekonomických, politických, bezpečnostných - medzi autoritárskymi štátmi 
posilňuje status quo a odrádza od politických zmien (Jackson, 2010: 105; 107). Efek-
tívnosť externých faktorov vo veľkej miere závisí od domáceho kontextu. Je preuká-
zané, že dopad externej propagácie, napríklad demokratizácie, je determinovaný 
„vnímavosťou“ elít (Ikenberry – Kupchan, 1990). Inými slovami, domáce elity si 
musia osvojiť externé idey a  normy s  cieľom inštitucionalizovať ich do politickej 
praxe (Jackson, 2010: 102).

1.2.  vzťah medzi legitimitou a pretrvaním 

Nedemokratické režimy čelia aj systémovým obmedzeniam a nedostatok de-
mokratickej legitimity patrí k tým najdôležitejším. Preto hľadanie určitej formy le-
gitimity musí byť jadrom stratégie na prežitie každého režimu. Stálosť a trvanlivosť 
všetkých politických systémov v rozhodujúcej miere závisí na legitimite alebo re-
presii a takmer vo všetkých prípadoch na ich kombinácii (Albrecht – Schlumberger, 
2004: 373). Hoci represia, alebo jej hrozba zostáva dôležitým zdrojom zachovania 
režimu a autoritárski vládcovia sa nevzdajú represívnych inštitúcií alebo nástrojov, 
aj tak musia čerpať aj z iných zdrojov podpory. Táto podpora je základom rešpek-
tovania zo strany populácie, ale je tiež v záujme zachovania podpory od kľúčových 
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skupín v režime (Kneuer, 2011: 2). Nielen vládcovia míňajú čas a úsilie na hľadanie 
legitimity ich vlády, ale hľadanie legitimity často ovplyvňuje aj oficiálne princípy 
a ciele režimu, ako aj politické štruktúry (Brooker, 2009: 132). Avšak Przeworski 
(1991, in: Brooker, 2009: 132) argumentuje, že diktátori, ktorí sú pri moci, nie sú 
ohrození nedostatkom ľudovej legitimity. Niektoré nedemokratické režimy sú nele-
gitímne od ich začiatku a aj tak pretrvajú 40 rokov. V tom prípade však musí líder 
využiť iné prostriedky na zabezpečenie svojej vlády. Aj keď je nárok režimu na legi-
timitu akceptovaný spoločnosťou, režim sa stále musí opierať o štátnu administratí-
vu, políciu a armádu, aby mal efektívnu verejnú moc (Brooker, 2009: 131). Práve to 
mal byť jeden z hlavných nedostatkov režimov, ktoré neustáli Arabskú jar. „Režimy 
pomaly korodovali kvôli ich personalizmu a nedostatku efektívnych inštitucionál-
nych mechanizmov (flexibilných straníckych štruktúr, rotovania elít, alebo iných) 
na dosiahnutie dlhodobej súdržnosti medzi elitou a  kontroly nad spoločnosťou“ 
(Hess, 2013: 260).

Legitimitu vlády môžeme definovať ako kolektívny úsudok o výkone moci cez 
politiky a akcie, ktorý je platný, dokonca aj keď je nepopulárny (Sedgwick, 2010: 
253). Inými slovami, je to miera, v akej je režim schopný vládnuť v zhode s akcepto-
vanými vzormi, štandardami a prioritami a preto byť oprávnený. Legitimita je preto 
jeden zo základných pilierov stability. Tak dlho, ako sú nedemokratické režimy po-
važované za legitímne, je ich stabilita garantovaná externe. Externe, pretože vnú-
torná dynamika elity je stále schopná podkopať stabilitu. Legitimitu možno získať 
na rozličných politických úrovniach: (sub)národnej (od ľudí patriacich k národu), 
regionálnej, medzinárodnej. Ak režim nie je považovaný za legitímny na všetkých 
troch úrovniach, stabilita sa môže znížiť (Vries, 2010: 15), čo ohrozuje pretrvanie 
režimu. V demokratických štátoch vo všeobecnosti možno odlíšiť popularitu každej 
konkrétnej vlády (v zmysle konkrétnej administratívy) a legitimity vlády ako celku 
(v zmysle orgánu štátu a systému). Avšak v nedemokratických štátoch sa nájdenie 
tohto rozdielu stáva zložitejšie, keďže vláda (administratíva) determinuje systém 
a nie naopak, ako v demokratickom štáte. Tak ako sú v autoritárskom štáte spojené 
administratíva a systém, tak je spojená aj legitimita a popularita (Sedgwick, 2010: 
253-254).

Mark Sedgwick (2010: 256-257) rozdeľuje legitimitu na externú a internú. Ex-
terná sa skladá z  troch zložiek: medzinárodnej, regionálnej a  mimo regionálnej. 
Internú legitimitu delí na dve formy legitimity výstupov (ekonomická legitimita 
a neekonomické výstupy legitimity) a 4 formy deskriptívnej legitimity (nábožen-
ská; tradičná; ideologická a mobilizačná; charizmatická). Kombináciou legitimity 
výstupov a  deskriptívnej legitimity je legitimita medzinárodnej politiky. Externá 
legitimita režimu môže byť odvodená od toho, za čo sa režim postaví (demokracia, 
sloboda), alebo proti čomu sa postaví (tyrania, útlak). Napríklad, egyptský režim už 
po skončení studenej vojny a páde Sovietskeho zväzu nečelil akútnej hrozbe v po-
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dobe komunistických a ľavicových hnutí, ale islamskému fundamentalizmu. Hroz-
ba fundamentalizmu pomáhala egyptskému režimu ospravedlniť vnútorné represie, 
ktoré by inak oslabovali jeho medzinárodnú externú legitimitu. Medzinárodná ex-
terná legitimita vlády kompenzovala nedostatok medzinárodnej legitimity systému 
(Sedgwick, 2010: 260). Hoci mali západné štáty problém s nedemokratickými me-
tódami, vďaka spoločnému nepriateľovi bol egyptský režim považovaný za spojenca 
a jeho metódy boli akceptované.  

Stabilita režimu závisí podľa Vriesa (2010: 14) na kapacite režimu, ktorú defi-
nuje ako schopnosť vykonávať všetky nevyhnutné funkcie, nie len udržanie sa pri 
moci, ale tiež zachovanie stabilného vládnutia. Kapacita režimu determinuje rozsah 
cieľov, ktoré sú štátni úradníci schopní úspešne implementovať. Vries uvádza, že 
táto kapacita je zložená zo šiestich faktorov: legitimita, ktorú režim získava od ľudí; 
súdržnosť elít v rámci režimu; ekonomická situácia a kapacita režimu; donucovacia 
kapacita režimu; volebná kapacita a „fáza režimu“. Režimy, ktoré sa nachádzajú vo 
veľmi podobnom kontexte, môžu mať veľmi rozdielnu kapacitu na odolanie exter-
ným šokom. Skutočnosť, že určitý typ režimu pretrval dlhšie ako ostatné nezname-
ná, že bol aj stabilnejší (Gobel, 2011). Pridham (1990: 15, in: Gobel, 2011) rozlišuje 
medzi negatívnou a pozitívnou konsolidáciou ako schopnosťou režimov odolávať 
externým šokom. Negatívna konsolidácia opisuje dosiahnutie pasívnej podpory elít 
existujúceho režimu pri neprítomnosti životaschopnej alternatívy. Pozitívna konso-
lidácia označuje skutočnú legitimitu režimu u elít aj u  bežnej populácie. 

Gerschewski (2010: 8) navrhuje trojpilierovú teóriu stability autokratických reži-
mov, do ktorej zahrňuje aj legitimizáciu režimu. V tejto štruktúre sú tri piliere vzá-
jomne závislé, vzájomne sa posilňujúce alebo oslabujúce. Troma piliermi sú: (1) Le-
gitimizácia ako schopnosť legitímne vládnuť vo forme špecifickej alebo rozptýlenej 
podpory; (2) Represia ako schopnosť vládnucej elity potlačiť opozíciu cez nástroje 
vysokej a nízkej intenzity; (3) Kooptácia ako schopnosť naviazať strategických ak-
térov na režim s použitím neformálnych (patronáž) a formálnych (strany) mecha-
nizmov. Tieto tri piliere sú kľúčové pre stabilitu autokracií. Zatiaľ čo legitimizačný 
pilier musí zaručiť buď aktívny súhlas, alebo pasívnu podriadenosť, toleranciu 
alebo nezasahovanie, funkcia kooptácie môže byť charakterizovaná ako inklúzia 
strategických (potenciálne) opozičných skupín a  osôb. Okrem toho pracuje cez 
formálne a neformálne inštitúcie ako „prenosový pás“ na dosiahnutie súdržnosti 
medzi elitami, tlmí potenciálne konflikty a  všeobecne povedané, stabilizuje 
očakávania. Základná funkcia represie spočíva v  kontrole spoločnosti. Opozičné 
názory musia byť potlačené alebo prinajmenšom kontrolované (Gerschewski, 2010: 
8-9). Deficit v rámci jedného piliera môže byť dočasne kompenzovaný ostatnými 
piliermi. Celková kapacita autokracií preto pozostáva zo súladu týchto troch 
pilierov. Zatiaľ čo prežitie autokratického režimu v  dlhodobej perspektíve závisí 
na schopnosti vybalansovať príslušný pilier v zmysle, že slabosť pilieru „pod úto-
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kom“ bude vyvážená zvyšnými piliermi, stabilita v krátkodobej perspektíve závisí 
na schopnosti reagovať na tieto útoky (Gerschewski, 2010: 9).

Easton (in Gerchewski, 2010) rozlišuje medzi špecifickou a  rozptýlenou pod-
porou. Špecifická podpora môže byť definovaná ako „niečo za niečo“ pri plnení 
požiadaviek. Každý politický systém, vrátane autokracií musí riešiť požiadavky na 
ekonomický rozvoj a fyzickú bezpečnosť. Difúzna podpora znamená to, čo režim 
aktuálne je alebo čo reprezentuje. V  kontraste so špecifickou podporou, ktorá je 
tesne spojená s výkonom režimu, rozptýlená podpora je viac všeobecná a dlhodo-
bo orientovaná. Ide o „legitimizačnú ideu“, ktorá stojí za každým režimom. Erózia 
tohto ideologického základu vedie k oslabeniu autokratického režimu. Zdroje pre 
rozptýlenú podporu môžu pochádzať z  politickej ideológie, náboženstva, z  naci-
onalistických alebo tradičných nárokov, rovnako ako z charizmy lídra (Gerschews-
ki, 2010: 10).

Hoci legitimitu považujeme za základný predpoklad stability režimov, sama ose-
be nie je schopná vysvetliť, prečo sa uskutočňujú zmeny režimov po 30 či 40 ro-
koch. Oveľa bližšie k reálnemu vysvetleniu pretrvania alebo zmeny majú „pilierové“ 
vysvetlenia, ktoré sa sústreďujú na prepojenie jednotlivých dimenzií, vďaka čomu 
sú schopné vysvetliť pretrvanie aj v prípade, že nastáva oslabenie režimu v jednom 
pilieri (viac in: Gerschewski, 2010; Vries, 2010). Zároveň však nepokrývajú všetky 
úrovne, ktoré sa pri nami skúmaných režimoch ukazujú byť dôležitými. Sú nimi 
charakteristika režimu, keďže ako predchádzajúce skúsenosti a  analýzy ukázali, 
niektoré režimy sú náchylnejšie na zmenu, iné zas štatisticky vydržia oveľa dlhšie. 
Zároveň sa ukazuje, že monarchie lepšie odolávali zmenám počas arabskej jari, aj 
keď ide pochopiteľne o menšiu vzorku krajín. Ďalším faktorom, ktorý sme do našej 
analýzy zahrnuli, je charakter hrozieb, ktorým režimy a ich lídri čelia. V niektorých 
režimoch vládnuce elity čelia hrozbe zo strany ozbrojených hnutí, rôzneho charak-
teru od teroristických skupín, cez hnutia požadujúce nezávislosť niektorého územia 
až po islamistické hnutie snažiace sa zmeniť sekulárny charakter niektorých štátov. 
Tieto hrozby jednak priamo ovplyvňujú stabilitu režimov a zároveň zväčšujú mož-
nosť použitia aj násilných prostriedkov voči nepriateľom režimu. 

Zhrnúť všetky predchádzajúce konceptualizácie, faktory a vysvetlenia do jedné-
ho vysvetľujúceho modelu je prakticky nemožné. Aj preto sme museli od niektorých 
faktorov abstrahovať vzhľadom na obmedzenú dostupnosť údajov a potreby nášho 
výskumu. Vybrané indikátory sme rozdelili do troch dimenzií, ktoré pripomínajú 
funkciu troch pilierov u Gerschewskeho (2010) a majú vzťah k pretrvaniu režimov. 
Sú nimi: inštitucionálna výkonnosť, ekonomická výkonnosť a bezpečnostná výkon-
nosť režimov. Pochopiteľne, pri analýze takého širokého spektra krajín sme čelili 
jednému zo zásadných obmedzení takéhoto výskumu – obmedzenej dostupnosti 
relevantných a spoľahlivých údajov. Preto využívame medzinárodné zdroje, ktoré 
majú štandardizovanú metodológiu pre získavanie dát.
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Inštitucionálna výkonnosť režimu je určená typom štátneho zriadenia, tým to kto 
stojí na čele režimu - líder, strana, armáda; či má režim sekulárny alebo islamský 
charakter, či v ňom existuje reálna opozícia, resp. jej prípadné zastúpenie v parla-
mente, dĺžka vo funkcii ako aj nástroje tzv. mäkkej represie, to znamená potláčania 
práv a slobôd obyvateľstva.

Ekonomickú výkonnosť režimu definujeme ako schopnosť zabezpečiť určitú ži-
votnú úroveň pre obyvateľov, pričom ju meriame na štyroch indikátoroch: hrubý 
národný príjem (Gross National Income, alebo GNI) na obyvateľa, zamestnanosť, 
kontrola korupcie a efektivita vlády. Táto dimenzia nám tak hovorí o úspešnosti da-
ného režimu pri zabezpečovaní výkonnostnej legitimity alebo modernizačnej misie, 
ktorú si režim stanovil ako základný pilier svojej vlády.

Bezpečnostná výkonnosť režimu znamená mieru hrozieb, ktorým režimy čelia. 
Ako bolo spomínané vyššie, niektoré zo skúmaných režimov čelili, prípadne čelia 
hrozbám zo strany ozbrojených či teroristických skupín alebo etnických či nábožen-
ských konfliktov. Túto dimenziu analyzujeme pomocou troch indexov: Failed state 
index, Terrorism index state, Global peace index, ako aj cez mieru tvrdej represie. 
Použitie tvrdých represívnych opatrení režimom totiž naznačuje, že režim vníma 
prítomnosť hrozieb citlivo a musí si zabezpečiť bezpečnosť týmto spôsobom.

1.3. Inštitucionálna výkonnosť režimov

Ako už bolo spomínané vyššie, lídri v monarchiách sa aspoň štatisticky udržia-
vajú pri moci oveľa dlhšie ako lídri v republikách. Dĺžka obdobia pri moci však zá-
visí aj od toho, kto v skutočnosti vládne, či je to líder, politická strana alebo armáda, 
a tiež od toho, aké nástroje líder používa na udržanie a posilnenie legitimity: aká je 
oficiálna účasť na voľbách, či je reálna opozícia povolená alebo dokonca zastúpená 
v parlamente, aké je prepojenie medzi štátom a islamom ako prevažujúcim nábo-
ženstvom a podobne. Na začiatku, keď režim získava moc, je stabilita zvyčajne slabá 
kvôli nedostatku súdržnosti elít a podporných sietí a krehkosti nových štruktúr. Ak 
sa tieto prvky implementujú a skombinujú s dôverou a legitimitou od ľudí, stabilita 
režimu sa zvýši (Vries, 2010: 17).

Levitsky a Way (2010a) argumentujú, že pre nedemokratické režimy nie sú naj-
efektívnejšie zdroje vnútrostraníckej súdržnosti materiálneho, ale nemateriálneho 
charakteru, predovšetkým ideológia a  etnicita. Strany založené na etnicite a ná-
boženskom princípe a strany, ktoré sa formovali na pozadí vojenského konfliktu, 
majú tendenciu byť súdržnejšie. Avšak táto súdržnosť nie je vybudovaná, ale daná 
zo štrukturálneho hľadiska, cez povahu ekonomiky, povahu konfliktu, mieru etnic-
kej a náboženskej polarizácie spoločnosti a podobne. Na druhej strane skutočnosť, 
že režim disponuje súdržnou stranou neznamená, že mu nehrozí destabilizácia zo 
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strany masového protestu, koordinovanej opozície, respektíve externého tlaku. Fak-
tor etnickej, jazykovej a náboženskej fragmentácie skôr funguje ako faktor stability 
preto, lebo rozdeľuje spoločnosť a tým znižuje potenciál tvorby konsenzu a kompro-
misu (Fish, 2002: 8). Tým sa oslabuje schopnosť opozície efektívne sa koordinovať 
(Escriba-Folch, 2010). Navyše, prítomnosť štiepení poskytuje lídrovi efektívny 
nástroj ako iniciovať rozpory v opozícii (Van de Walle, 2006).

Avšak iní autori tvrdia, že ideológia nezohráva významnejšiu rolu v udržaní sta-
bility režimov. Politická ideológia, ktorá v represívnych režimoch komunistického 
bloku predstavovala základný pilier stability, sa v súčasnom svete ukazuje ako naďa-
lej nepotrebná. Ivan Krastev analyzuje súvislosť nového typu autoritárskeho režimu 
s  jeho pretrvávaním na príklade Putinovského Ruska. Napriek tomu, že sa ruský 
režim javí ako disfunkčný a neideologický, je pomerne stabilný. Krastev kritizuje 
práce, ktoré tvrdia, že práve ideológia je výrazným faktorom súdržnosti a  tým aj 
stability nedemokratických režimov. Naopak tvrdí, že moderné autoritárske reži-
my využívajú neprítomnosť ideológie ako svoju výhodu. Opoziční aktéri nemôžu 
využívať odklon od ideológie na kritiku režimu, keďže nemajú konkrétne koncep-
ty, o ktoré by sa opreli. Navyše externí aktéri nemajú záujem konfrontovať podob-
né režimy, keďže na rozdiel od minulosti, sa nesnažia exportovať svoju ideológiu 
a politický model, a tak pre západné krajiny nepredstavujú priame nebezpečenstvo 
(Krastev, 2011: 13). Okrem toho, otvorené hranice znamenajú pre režim možnosť 
povoliť emigráciu exilovo naladenej opozičnej strednej vrstve, čím sa zmenšuje kri-
tická opozičná vrstva a zvyšuje pravdepodobnosť pretrvania režimu.

Autoritárska politická kultúra?

Vzhľadom na predmet nášho výskumu – nedemokratické režimy predominan-
tne moslimských krajín – je pomerne zaujímavý výskum Fisha (2002), ktorý skúma, 
či prítomnosť väčšinovo moslimskej populácie koreluje s vyššou pravdepodobnos-
ťou výskytu autokracií. Fish zistil, že väčšina kultúrnych predpokladov o nezlučiteľ-
nosti islamu s demokraciou sa v jeho analýze nepotvrdila, okrem jedného ukazova-
teľa, ktorý silne koreluje s autokratickým režimom. Ide o rodovú nerovnosť a nízku 
participáciu žien, čo nemusí byť nevyhnutne dôsledkom náboženského systému, 
ale skôr dôsledkom miestnych tradícií. Presnú kauzalitu autor neobjasňuje, avšak 
opiera sa o sociologické štúdie patriarchálnych politických systémov, v ktorých ne-
obmedzená a nespochybniteľná autorita a rešpekt, ktorou disponuje hlava rodiny 
sa replikuje aj na makroúrovni štátu tolerovaním elít, ktoré vykazujú autoritatívne 
črty.

Jan Teorell (2010) sa vo svojom výskume demokratizácie zaoberal úlohou islamu 
ako faktoru ovplyvňujúceho možnosť prechodu k demokracii, pričom je podľa neho 
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evidentný fakt, že spoločnosti, v ktorých dominuje islam, majú antidemokratické 
sklony. Avšak nie je to dôsledkom toho, že by moslimovia boli viac náchylní podpo-
rovať autoritársky režim ako prívrženci iných náboženstiev. Autor rozlišuje medzi 
moslimským a arabským „demokratickým deficitom“ konštatovaním, že sú to skôr 
arabské moslimské krajiny, ktoré sú náchylnejšie na autoritárstvo a menej inklinujú 
k demokratizácii (Teorell, 2010: 47-50). Ako však autor dodáva, ani katolicizmus 
nebol v minulosti považovaný za „vhodný“ predpoklad k demokratizácii až kým 
nenastala vlna demokratizácií v Latinskej Amerike a v južnej Európe. Podobne bol 
za nevhodný považovaný aj konfucianizmus a napriek tomu došlo k demokratizácii 
Južnej Kórei a Taiwanu.

Jedným z faktorov, ktorý by mohol vysvetľovať pretrvanie nedemokratických re-
žimov štátov v nami skúmaných regiónoch je nízka miera podpory pre demokraciu 
ako formu vlády medzi obyvateľstvom týchto krajín. Teoretické očakávania genero-
vané na Západe o univerzálnej túžbe po liberálnej slobode majú, podľa viacerých 
autorov, málo spoločné s  reálnym stavom. Ideologická podpora západnému typu 
demokracie nie je príliš silná v krajinách Blízkeho východu a Severnej Afriky (ďa-
lej MENA). Napriek tomu, podľa Arabského barometra demokraciu považuje za 
najlepší politický systém takmer 86 percent respondentov (Jamal – Tessler, 2008). 
Ich predstava o demokratickom systéme sa však v mnohom odlišuje od liberálnej 
demokratickej tradície, 54 percent respondentov totiž vyjadrilo presvedčenie, že 
islamskí učenci by mali mať výrazný vplyv na rozhodovací proces v krajine. K sta-
bilite režimu tak do istej miery prispieva aj ideologická rozštiepenosť obyvateľstva, 
keďže takmer polovica opýtaných vplyv islamských učencov silne odmieta.  Jeden 
z výskumov v roku 1993 ukázal v Strednej Ázii podporu pre „západnú demokraciu“ 
medzi 11,5 – 17,2 percenta, pričom absolútna väčšina si vybrala super-prezidentský 
systém ako najlepšiu voľbu pre udržanie zákona a poriadku (Lubin, 1995, in: Nourz-
hanov, 2009: 89). Štúdia z roku 2000 na prieskume verejnej mienky v Kazachstane 
ukázala, že iba 21,3 percenta respondentov verí, že demokracia môže vyriešiť sociál-
ne problémy v krajine, zatiaľ čo 44 percent tomu neverí (Kadyrzhanov, in: Nourzha-
nov, 2009: 92). Na druhej strane, novšie prieskumy ukazujú nadpolovičnú podporu 
demokracii vo väčšine stredoázijských štátoch (Rose, 2002; Nikolayenko, 2010).

                                          

Voľby a volebné inštitúcie

Brumberg poskytuje možné vysvetlenie toho, prečo boli režimy v krajinách Blíz-
keho východu a v Severnej Afrike toľko dekád relatívne stabilné. Jeho základným 
argumentom je, že sa dajú označiť za samostatný typ režimu – liberalizované au-
tokracie. Ich legitimita totiž vychádza z neustáleho zdôrazňovania demokratickej 
reformy a z liberálnych otvorení - v ekonomike, občianskom sektore, voľbách a stra-



— 27 —

TeoreTické aspekTy preTrvania a zmien režimovi

níckom systéme a v participácii, ktoré však z dlhodobého hľadiska nevedú k demok-
ratizácii. Efektom tohto stabilného typu režimu je však zacyklenosť a skostnatenosť 
systému. Ďalšími negatívnymi dôsledkami je posilňovanie moci islamistov, znížená 
ideologická jasnosť a znížená legitimita režimu, sociálny konflikt a únava z reforiem 
(Brumberg, 2003: 12). Napriek tomu, že sa v súčasnosti niektoré z týchto režimov 
zrútili, uskutočňuje sa  to po niekoľkých desiatkach rokov stability. Naznačuje to, že 
napriek tomu, že už v roku 1991 Huntington (1991: 174-175) označil tento typ reži-
mu za nestabilné ekvilibrium, ktoré stojí na vratkých základoch, iné faktory než len 
samotný typ režimu spôsobili náhlu destabilizáciu a ich pád. Ako ukázali nedávne 
udalosti Arabskej jari, jediným spôsobom, ako uniknúť tejto pasci liberalizovanej 
autokracie, je organizovanie sa mimo politických kanálov, teda v  rámci masovej 
mobilizácie. Do istej miery je totiž zahrnutá, kooptovaná politická opozícia súčas-
ťou režimu a tým, paradoxne, funguje ako zdroj stability a podpory autokrata (Za-
rtman, 1990).

V priebehu posledných rokov sme boli svedkami inštitucionalizácie autoritár-
skych režimov – formálne demokratické inštitúcie ako legislatíva, multistranícky 
systém a voľby sú integrálnou súčasťou väčšiny nedemokratických režimov. Súčas-
né nedemokratické režimy majú viac ako ich historickí predchodcovia tendenciu 
vytvoriť fasádu reprezentatívnych inštitúcií, než veriť sile represívnych inštitúcií 
(Schedler, 2009: 1). Gandhi a  Przeworski (2007, in: Gerschewski, 2010: 6-7) vo 
svojom článku argumentujú, že autokratickí vládcovia systematicky využívajú in-
štitúcie a  že dostatočný stupeň inštitucionalizácie robí autokracie trvanlivejšími. 
Strany majú stabilizujúci efekt a môžu riešiť, mediovať a regulovať konflikty medzi 
elitami. Silné strany majú tiež pozitívny efekt na životnosť autokracií. Dôkazom je, 
že takmer tri štvrtiny všetkých nedemokratických režimov za posledných 60 rokov 
vládli  pomocou volebnej legislatívy a s politickými stranami (Boix – Svolik, 2007: 
1). Väčšina krajín MENA a Strednej Ázie predstavuje takýto typ nedemokratických 
režimov.

V súčasnosti sa preto väčšina nedemokratických režimov dá označiť termínom 
volebné autokracie. Hlavným znakom týchto režimov je, že sa usilujú profitovať z vo-
lebnej legitimity bez toho, aby sa vystavili riziku „demokratickej neistoty“ (Schedler, 
2002: 37). Dominanciu tohto typu režimu analyzujú aj Diamond (2002) a Levitsky 
a Way (2010b) vypracovaním konceptu súťaživého autoritárskeho režimu. Hege-
mónia západného liberálneho sveta zvýšila pre autokratov náklady spojené s neza-
vedením volebných inštitúcií. Práve preto od 90. rokov kontinuálne narastá počet 
režimov využívajúcich inštitucionálnu štruktúru napodobňujúcu demokratické re-
žimy (Levitsky – Way, 2010b). Tieto režimy, tzv. hybridné sa však ukazujú ako rela-
tívne stabilné, napriek tomu, že Huntington im predpovedal skorý pád. Hybridné 
režimy sú stabilné často niekoľko desaťročí, bez výraznejších posunov k demokra-
cii alebo „tvrdšej“ autokracii. „Napriek aktivite, aj keď nesystematickej, západnej 
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podpory demokratizácie po celom svete, mnoho semidemokratických režimov nie 
len pretrvalo, ale úspešne sa prispôsobilo novej domácej a medzinárodnej realite” 
(Jackson, 2010: 101). Súťaživé autokratické režimy sú civilné režimy, v ktorých exis-
tujú formálne demokratické inštitúcie a sú považované za primárny spôsob získania 
moci, ale v ktorých držitelia moci zneužívajú štátnu moc a získavajú tak významnú 
výhodu voči svojim oponentom. Takéto režimy sú súťaživé v tom zmysle, že opo-
zičné strany využívajú demokratické inštitúcie na serióznu súťaž o moc, ale nie sú 
demokratické, pretože „hracie pole“ je vychýlené v prospech držiteľov moci. Súťaž 
je teda reálna, ale nie férová (Levitsky – Way, 2010b: 5).

Nutnosť zdieľať moc tak so sebou prináša tzv. dvojstupňovú hru. Na prvom 
stupni sa autokratická elita usiluje vytvoriť záväznú dohodu o zdieľaní moci a ko-
ordinácii v rámci elity, aby sa zabránilo monopolizovaniu moci v rukách diktátora. 
Na druhom stupni sa elita usiluje odstaviť masy od aktívnej politickej participácie 
(ibid., 3). Parlament predstavuje pre elity inštitucionalizáciu bŕzd a protiváh medzi 
autokratom a elitou, kedy sa existenciou parlamentu znižujú informačné a koor-
dinačné náklady elity. Na druhej strane, voľby do parlamentu predstavujú pre au-
tokrata signál, ktoré elity majú masovú podporu a ktoré nie. Týmto spôsobom na-
pomáhajú diktátorovi kontrolovať potenciál elity a prípadnej opozície. Avšak tento 
pakt neznamená, že režim je inherentne stabilný. Naopak, autori predpokladajú, že 
ako náhle straty vyplývajúce z podpory autokrata prevýšia zisky, podobne tak aj zo 
strany autokrata, tento pakt stráca na sile. V čase, kedy autokrat čelí domácim alebo 
vonkajším hrozbám, môže byť podpora elít autokratovi nákladná (ibid., 22).

Podľa niektorých štúdií existuje v autoritárskych režimoch „dilema autoritárske-
ho inštitucionálneho dizajnu“ - pokiaľ politické inštitúcie nemajú aspoň minimál-
ny rozsah moci a autonómie, nemôžu nezávisle prispievať k nedemokratickej vláde 
a jej politickému prežitiu. Ak je však politickým inštitúciám garantovaná určitá moc 
a autonómia, môžu sa obrátiť proti lídrovi. Ak politické inštitúcie „majú potenciál 
podkopať autoritársku vládu, prečo by ich mali vytvárať, alebo tolerovať? Odpove-
ďou je, že vládcovia nemôžu mať jedno bez druhého. Nemôžu vytvoriť efektívne 
inštitúcie, ktoré im garantujú vládu bez štrukturálneho risku, ktorý zahŕňajú. Preto 
sa uchyľujú k manipulácii volieb“ (Schedler, 2010: 77). V kategórii volebných prak-
tík môžeme rozlišovať medzi manipuláciou pravidiel, voličov a hlasov. Manipulácia 
volebných pravidiel zahŕňa sformovanie takého právneho rámca, ktorý dáva jednej 
skupine neférovú výhodu. Manipulácia voličov zahŕňa nástroje na ovplyvnenie pro-
cesu tvorby preferencií nevhodnými spôsobmi, ako sú zavádzajúce alebo klamlivé 
materiály počas kampane, neobjektívne médiá, prekážky počas volebnej kampane, 
kupovanie voličov alebo násilie. Manipulácia hlasov zahŕňa najtradičnejšiu formu 
volebných podvodov prostredníctvom úpravy zoznamu voličov, falošných hlasov 
a manipulácie výsledkov, rovnako ako odmietnutia opozičných pozorovateľov a zá-
stupcov vo volebných komisiách“ (Birch, 2011: 704-705).
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Jednou z najvýraznejších čŕt inštitucionálnej štruktúry je nesúrodosť medzi for-
málnymi a neformálnymi inštitúciami. Často reálne politické štruktúry nekorelu-
jú s  formálnymi inštitúciami alebo pozíciami individuálnych tvorcov rozhodnutí. 
Imitovanie demokratických inštitúcií pomáha posilniť domácu legitimitu, ale ešte 
dôležitejšia je externá legitimita- v  politickej dimenzii sa ju snažia autokrati zís-
kať pomocou tvorby inštitúcií s demokratickou fasádou. V ekonomickej aréne sa 
snažia o prekonanie imidžu korupcie, príliš byrokratického a etatistického režimu  
(Albrecht – Schlumberger, 2004: 380-381). Aktéri využívajú neformálne inštitú-
cie ako „druhú najlepšiu“ stratégiu, keď nie sú schopní dosahovať svoje ciele cez 
formálne inštitúcie. So zvyšujúcou sa cenou formálnej autoritárskej vlády držitelia 
moci vytvorili neformálne mechanizmy súdržnosti a kontroly, zatiaľ čo udržiavajú 
formálne architektúru demokracie (Levitsky – Way, 2010b: 27).

Voľby v nedemokratických režimoch majú niekoľko cieľov: odradenie alebo ko-
optácia opozície; manažovanie elít; zvýšenie legitimity režimu; získanie zahraničnej 
podpory; získanie informácií o sile opozičného hnutia (Ezrow – Frantz, 2011). Pod-
ľa Brownleeho (2011: 810) voľby slúžia na uvoľnenie sociálnej nespokojnosti a tým 
umožňujú režimom prežiť krízu. Po druhé, voľby sú príležitosťou na vytvorenie kli-
entelistických transakcií medzi kandidátmi a voličmi. Po tretie, voľby sú vnímané 
ako prostriedok na ukázanie sily režimu a evokovanie úcty medzi voličmi. Autokrati 
musia vyhrať voľby, avšak nestáva sa tak čestnými metódami. Na zabezpečenie ví-
ťazstva sa režimy musia spoliehať na organizačnú štruktúru schopnú mobilizácie 
voličov, a použiť podvodné opatrenia. Najčastejšia organizačná štruktúra má for-
mu strany, ktorá používa patronážne siete kombinované s donucovacím aparátom 
(Vries, 2010: 17).

Na jednej strane existuje skupina teoretikov, ktorí považujú voľby za autokra-
tickú dohodu medzi vládcom a  prorežimovými elitami a  opozíciou, ktorá má za 
cieľ limitovanie hrozieb pre autokrata. Beatriz Magaloni argumentuje, že z pohľadu 
pretrvania autokracií je stranícky autoritársky režim, t. j. nedemokratický režim, 
v ktorom funguje jedna alebo viac politických strán, najstabilnejší. Práve politické 
strany a najmä voľby Magaloni vníma ako investíciu, ktorá má z dlhodobého hľadis-
ka stabilizujúci charakter vytváraním dohôd o zdieľaní moci medzi elitami režimu. 
Vytváranie fasády demokracie s ohľadom na globálne prostredie po studenej vojne, 
ktoré favorizuje tému demokratizácie a pomocou spolupráce s donormi tak vytvára 
tlak na diktátorov, spôsobilo nárast tohto typu nedemokratického režimu vo sve-
te (Magaloni, 2008). Multistranícke voľby predstavujú pre elity možnosť posilniť 
svoju moc vis-à-vis diktátorovi, možnosť ktorú nemajú predstavitelia v  režimoch 
jednej strany. Podobne Ghandi a Przeworski (2007) považujú voľby za znak toho, 
že v režime existuje silná opozícia, keďže autokrat poskytuje ústupky len vtedy, ak 
hrozí že by mohla opozícia rebelovať. Práve voľby autori považujú za prejav takého-
to kompromisu, kedy sa vytvára fórum na rozpoznanie záujmov jednotlivých elít. 
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„Miera účasti na voľbách môže ukazovať stav podpory pre vládcov aj pre občanov. 
Ak voľby slúžia na uvoľnenie tlaku na elitu alebo masového nesúhlasu, dala by sa 
očakávať vysoká účasť. Podobne, ak sa cez voľby distribuuje renta, miera účasti by 
mala byť výrazná, keďže hlasovanie pre voličov znamená značné stimuly. Ak voľby 
generujú auru neporaziteľnosti okolo vládcu, účasť by mala byť vysoká“ (Brownlee, 
2011: 818).

Na druhej strane, Cox (2008) považuje voľby za racionálnu voľbu, ktorá má za 
cieľ zmierniť prípadný neúspech autokrata. Autor analyzuje súvis volieb v  nede-
mokratických režimoch s pravdepodobnosťou odchodu autokrata. Analýza vychá-
dza z predpokladu, že autokrat má primárny záujem organizovať voľby najmä kvôli 
tomu, že voľby znižujú riziko jeho núteného násilného odchodu z  funkcie. Ďalej 
argumentuje, že 80-tim percentám lídrov, ktorí opustia svoj post iným ako bežným 
spôsobom hrozí smrť, exil alebo väzenie. Voľby redukujú potrebu autokrata zapá-
jať represívne zložky a tým zvyšujú jeho legitimitu. Napriek tomu, že voľby sú pre 
väčšinu režimov iba fasádou, predstavujú obdobie reálnej, alebo domnelej možnos-
ti nenásilného odchodu autokrata (strata podpory prorežimových elít, prehra vo 
voľbách, odstúpenie). Tento odchod však má pre autokrata z pohľadu racionálnej 
voľby nižšie straty ako násilný odchod. Navyše, náhle zrušenie volebného procesu 
by mohlo vyústiť do masových protestov a straty podpory zo zahraničia. Samotné 
voľby znižujú riziko násilného odchodu autokrata tým, že sa: 1. znižuje nedôvera 
más spôsobená informačnou asymetriou, 2. vo voľbách dostávajú priestor ambici-
ózne elity, ktoré by sa za iných okolností mobilizovali proti autokratovi a 3. opozičné 
elity nesnažia organizovať prevraty okolo volieb, čo by mohlo vyvolať masové pro-
testy obyvateľstva (Cox, 2008: 17).

Za hlavný účel zavádzania parlamentných volieb považuje Lisa Blaydes (2008) 
potrebu distribuovať rentu a povýšiť politicky dôležité elity v režime. Dôležitosť vo-
lieb demonštruje aj samotná ekonomická liberalizácia, ktorá zvýšila hodnotu par-
lamentného kresla, čo reflektuje aj zvyšujúci sa počet kandidátov do volieb. Blaydes 
považuje práve voľby za kanál redistribúcie renty. V podobnej argumentačnej línii 
postupuje aj Lust-Okar (2005), ktorá sa zameriava na rentiersky štát pri analýze jor-
dánskych volieb, avšak nie z pohľadu transferu medzi režimom a elitami, ale od elít 
smerom k voličom, ktorých hlasy si takto kupujú. Elity tak skôr poskytujú a spro-
stredkujú služby pre voličskú základňu ako reálne rozhodujú, keďže spomínané 
parlamenty nemajú často reálnu legislatívnu právomoc. Voľby v súťaživých nede-
mokratických režimoch sa postupne posunuli od jednoduchého plebiscitu k  reál-
nejšej súťaži. Hoci autokrat využíva dostupné prostriedky na manipuláciu, uskutoč-
ňuje ich otvorenie, ktoré môžu opozičné strany za určitých okolností využiť6. Práve  
z tohto dôvodu využívajú autokrati volebné inžinierstvo - zmeny vo volebných sys-

6 Príkladom sú farebné revolúcie, ktoré vznikli ako protesty proti manipulácii volebných výsledkov.



— 31 —

TeoreTické aspekTy preTrvania a zmien režimovi

témoch, prispôsobovanie okrskov potrebám diktátora, kupovanie hlasov, represie 
pred voľbami, manipuláciu s volebnými urnami a podobne.

Režimové strany 

Vo všeobecnosti vykazujú režimy jednej strany vysokú stabilitu v zmysle pretrva-
nia režimu (Geddes, 1999; Smith, 2005; Magaloni, 2008; Brownlee, 2007; Hadenius 
– Teorell, 2006). K týmto režimom možno priradiť aj režimy s jednou hegemonic-
kou stranou (Gandhi, 2008; Schedler, 2006; Levitsky – Way, 2003). Strana nepos-
kytuje len fórum, kde líder môže dať ponuku na distribúciu benefitov výmenou za 
spoluprácu, ale tiež fórum, v ktorom takéto sľuby môžu byť vynútené (Fjelde, 2010: 
203). Jednou z najcharakteristickejších čŕt takýchto systémov je existencia oficiálne 
povolenej politickej opozície, ktorá však konštantne vykazuje vo voľbách zanedba-
teľné zisky. Režimové strany totiž pravidelne získavajú viac ako dve tretiny hlasov  
– v Singapure vyše 95 percent; v Egypte a Mauretánii okolo 80 percent; 89 percent vo 
voľbách v roku 2000 a neskôr cez 80 percent v Tunisku (Diamond, 2002: 29). V tejto 
časti sa s ohľadom na režimové strany zameriame na vysvetlenie vzťahu medzi exis-
tenciou jednej hegemonickej strany a pretrvaním autokracie. Tiež poukážeme na 
konkrétne faktory, ktoré prispievajú k väčšej stabilite a pretrvaniu režimových strán.

Režimy, v ktorých vedúca strana vznikla na pozadí vojnového konfliktu alebo 
občianskej vojny, sú aspoň v  ich počiatočných rokoch stabilnejšie a  silnejšie ako 
iné režimy s jednou stranou. Charakter vládnucej strany ovplyvňuje stabilitu dvo-
mi spôsobmi. Po prvé, sila respektíve kapacita strany ovplyvňuje schopnosť drži-
teľov moci čeliť opozičným výzvam. Po druhé, sila strany nepriamo ovplyvňuje aj 
opozičnú silu (Way, 2010: 230). Dôvodom je, že čím silnejšia je štátna strana, tým 
obmedzenejšie sú možnosti opozície. Brownlee argumentuje tým, že rozsiahle da-
tasety a kvantitatívne analýzy nedokážu vysvetliť variáciu v súdržnosti režimových 
strán, a tým aj v zachovaní nedemokratického režimu. Samotný aspekt existencie 
multistraníckych volieb totiž nie je jasným determinantom. Manažovanie vnútro-
elitnej, v  tomto prípade vnútrostraníckej súdržnosti, je v nedemokratických reži-
moch kľúčovým determinantom stability, keďže práve vládnuca elita vytvára režim 
a nie naopak, ako je to v demokraciách (Brownlee, 2004: 4). Brownlee tak navrhuje 
presunúť záujem z volieb a iných externých „stratégií prežitia“ na interné mechaniz-
my samotných vládnucich strán (ibid., 26). Tieto mechanizmy koncipuje vo forme 
formálnych a neformálnych inštitúcií ako sú otvorenosť diskusii, reálna možnosť 
ovplyvniť tvorbu agendy, pružnosť v kooptácii vplyvných kádrov, rozptyl strát na-
prieč jednotlivými frakciami a podobne. Práve tieto vnútorné atribúty, charakteris-
tické pre samotnú stranu, sú podľa autora príčinou relatívnej sily vládnucej strany 
v Egypte a Malajzii, kým ich neprítomnosť v Iráne a Filipínach spôsobila oslabenie 
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postavenia vládnucej strany vis-à-vis opozícii a tak aj zmenu režimu. Manažovaním 
odpadlíctva straníkov sa pre vládnucu stranu znižuje pravdepodobnosť volebného 
neúspechu. 

Súdržnosti režimovej strany ako predpokladu stability v nedemokratických re-
žimoch sa venuje aj Benjamin Smith (2005). Ten argumentuje, že spôsob, akým sú 
režimové strany napojené na ľudovú základňu, má dôležitý vplyv na ich ďalší vývoj. 
Pokiaľ pri kreovaní režimu čelí líder silnej a organizovanej opozícii, režimová strana 
sa nutne inštitucionalizuje a funguje ako spojenie so sociálnymi skupinami a vytvá-
ra tak silné, stabilné štruktúry. Na druhej strane, ak nečelí žiadnej opozícií, formuje 
pomerne nesúdržnú stranu, ktorá však v čase politickej a ekonomickej krízy nie je 
schopná pretrvať. Smith poukazuje aj na to, že prítomnosť renty v režimoch jednej 
strany môže mať opačné ako očakávané dôsledky. Nedostatok renty vytvára predpo-
klady pre silné a súdržné štruktúry strán, naopak ich dostatok spôsobuje tendenciu 
vytvárať širšie nestabilné koalície, ktoré sú v konečnom dôsledku nesúdržné. Keď 
sa líder dostane k moci a nemá k dispozícii zdroj renty, musí silnej elite poskytnúť 
výhody vo forme podieľania sa na politickej moci. Na druhej strane ak režim dispo-
nuje rentou, nemusí poskytovať výhody a môže danú rentu redistribuovať, čo však 
z dlhodobého hľadiska môže spôsobiť destabilizáciu režimu (Smith, 2005: 431). 

Podľa názoru niektorých autorov (Ezrow – Frantz, 2011: 55-58) existujú tri kri-
tické faktory prežitia režimov: masová podpora, fragmentovaná a slabá elita a lo-
jalita elít. Ako ukazuje Svolik (2012), úroveň hrozieb zo strany elít sa zdá byť pre 
autokrata najaktuálnejšou, keďže z kvantitatívneho hľadiska drvivá väčšina pádov 
režimov bola spôsobená aktivitami elít z kruhu autokrata a nie zo strany más. Kon-
krétne až v 68 % prípadoch boli autokrati nútení odísť z funkcie po štátnom prevrate 
a iba v 11 % prípadoch po ľudovom povstaní. Do akej miery je však toto konšta-
tovanie platné práve pre náš predmet výskumu, teda pomerne dlho pretrvávajúce 
autokracie, je otázne. Z intuitívneho hľadiska totiž väčšina štátnych prevratov pre-
bieha v nestabilných režimoch krátko po ich konsolidácii, a tak toto číslo môže byť 
čiastočne zavádzajúce. 

Napriek vyššie naznačenej zdanlivej stabilite režimov, ktoré využívajú hegemo-
nické strany a voľby je tak potrebné uvedomiť si, že autokrati tieto inštitúcie zavá-
dzajú zväčša ako opatrenie na uspokojenie ambícií prorežimových elít. Práve z toh-
to pohľadu sú tak režimy fungujúce bez volieb alebo politických strán teoreticky 
menej stabilné, pokiaľ nezískavajú legitimitu z  iných zdrojov, keďže často zostáva 
násilný prevrat jedinou možnosťou ako konfrontovať diktátora. Na druhej strane, 
v režimoch, v ktorých je možné využiť inštitút multistraníckych volieb sa tento sce-
nár stáva pre ambiciózne elity príliš nákladným (Magaloni, 2008: 14). Absencia re-
gulácie súťaže medzi jednotlivými elitami, ich ambíciami a osobnými záujmami tak 
zvyšuje pravdepodobnosť, že sa vytvorí elita, ktorá bude presadzovať svoje záujmy 
mimo hlavnej línie strany, teda v opozícii (Brownlee, 2004). Práve z tohto dôvodu 
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argumentuje Svolik (2012), že úspešná konsolidácia autoritárskeho režimu zahŕňa 
dva atribúty – vyriešenie problému autoritárskej kontroly (tj represívne a kooptačné 
opatrenia) a zavedenie zdieľania moci s elitami, buď na úrovni parlamentov, kráľov-
ských rád, alebo režimových strán s cieľom monitorovať ich lojalitu. „Autokracie 
s jednou stranou a multistranícke režimy sa tak spoliehajú na kooptačné stratégie, 
aby sa vyhli rozdeleniu elity na frakcie a selektívne uplácajú významných politic-
kých aktérov. Avšak režimy s jednou stranou poskytujú efektívnejšie inštitúcie na 
kooptáciu na úrovni elít. Kombinácia veľkého množstva zainteresovaných aktérov 
a úzkej elity, ktorá kontroluje výkonnú moc je silným odstrašujúcim prostriedkom 
proti zbehnutiu elity. Tieto inštitúcie teda poskytujú silné stimuly pre potenciálnych 
konšpirátorov, aby zostali verní lídrovi“ (Fjelde, 2010: 204).

Opozícia

Gandhi a Przeworski (2007: 1283) rozdeľujú hrozby pre autokratov na dve ka-
tegórie: a) hrozby vychádzajúce z vládnucej elity a b) hrozby vychádzajúce z ob-
čianskej spoločnosti. Nominálne demokratické inštitúcie v  súčasnosti tak plnia 
funkciu rozširovania základne podpory pre autokratov. Inštitúcie slúžia na formali-
záciu prístupu k patronáži, ktorá je distribuovaná rôznym segmentom spoločnosti. 
Participácia v parlamente tak predstavuje možnosť, ako preniknúť do spoločnosti 
a poskytnúť elitám kariérne naplnenie. Základnou inováciou, s ktorou prichádza-
jú autori, je autokratova nutnosť odhadovať rozsah hrozby na spomínaných dvoch 
úrovniach a optimálne inštitucionalizovať. V režimoch, ktoré čelia silnej opozícii 
elít je potrebná rozsiahlejšia tvorba inštitúcii, naopak v režimoch, ktoré čelia slabej 
opozícií, autokrat nemusí v tomto smere príliš investovať. Hrozby pre stabilitu auto-
kracie prirodzene vychádzajú z dizajnu režimu, t. j. monarchovia musia kontrolovať 
svoj kruh elít (kráľovský dvor), vojenské režimy juntu a civilní autokrati členov po-
litickej strany, ktorú vytvorili.

“Kauzálny vzťah medzi inštitucionálnou silou a opozičnými hnutiami, hoci in-
tuitívny a vo viacerých prípadoch empiricky podložený, nie vždy existuje. Sociál-
ne hnutia v na prvý pohľad silných štátoch nás často prekvapia. V komunistickej 
východnej Európe, ako uvádza Kuran (1991), sa masové opozičné hnutia v roku 
1989 objavili z ničoho“ (McGlinchey, 2009: 124). Väčšina autorov, ktorí sa venu-
jú dimenzii politickej opozície sa zhodujú na tom, že aby bola opozícia pre režim 
nebezpečnou, respektíve destabilizačnou, musí na rozdiel od opozície v  demok-
ratických režimoch vynaložiť nadmerné úsilie v  rámci mobilizácie, jednotnosti  
a v schopnostiach (Diamond, 2002). 

Otázne teda je, čo spôsobuje fakt, že takáto forma oslabovania autokracie je oje-
dinelá. Výnimkou bol fenomén farebných revolúcií v postsovietskych republikách, 
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ktoré začali protestom proti výsledkom volieb, respektíve ich manipulácii. Gandhi 
prichádza s konceptom koordinačnej dilemy, ktorú musia prekonať opozičné hnutia 
v snahe oslabiť nedemokratický režim. Pretrvanie režimu z pohľadu sily opozície 
vo voľbách ovplyvňujú endogénne a exogénne faktory. Endogénne faktory vychá-
dzajú z povahy koordinácie medzi širokým frontom opozičných strán. Ak zlomia 
prvotné rozhodovanie či participovať alebo nie, potenciálni koaliční partneri musia 
prekonať vlastnú asymetriu volebnej sily, potenciálnu veľkosť koalície a ideologické 
rozdiely (Gandhi, 2008: 2). Napokon, dôležitý je aj charakter volieb, v rámci ktorých 
sa opozícia usiluje koordinovať. Ak totiž ide o prezidentské voľby, zhoda opozície 
na jednom protikandidátovi je často menej pravdepodobná, lebo úrad prezidenta 
je nedeliteľný. Potenciálne víťazstvo opozície a post prezidenta pre jednu stranu tak 
môže narušiť symetriu moci medzi týmito aktérmi. Navyše existuje aj predpoklad, 
že pri takej silnej mocenskej pozícii víťazná strana nebude mať záujem na dodržaní 
predvolebnej dohody (Gandhi, 2008: 6).

Kapacitu politickej a občianskej opozície možno charakterizovať ako schopnosť 
odporovať nedemokratickej vláde. Kapacita opozičných síl určuje, aká miera ná-
tlaku môže byť použitá na držiteľov moci. Tri faktory určujú silu politickej a ob-
čianskej opozície. Súdržnosť opozície, mobilizácia sily a sociálne, etnické a kultúr-
ne vzťahy v rámci spoločnosti. Súdržnosť opozície je kritickým aspektom úspechu 
protirežimových hnutí. Pokiaľ je politická alebo občianska opozícia vnútorne roz-
delená, opozícia býva slabá. Rozdelená opozícia zabezpečuje nedemokratickému 
režimu stabilitu, nie preto, že by bol režim legitímny, ale pretože nehrozí žiadne 
koordinované nebezpečenstvo zo strany opozičných síl. Mobilizačná sila je schop-
nosť opozičných hnutí alebo strán mobilizovať občanov proti režimu (Levitsky  
– Way, 2003: 10). Táto dimenzia je spojená so súdržnosťou opozície. Viac súdržnos-
ti, vo všeobecnosti vedie k väčšej mobilizačnej sile vo forme kapacity vytvoriť veľké 
a  trvalé protestné hnutia. Na sociálnych, etnických a  kultúrnych vzťahoch závisí 
opozičná súdržnosť, kapacita a  mobilizačná sila. Ak existujú hlboké sociálne, et-
nické a kultúrne línie v rámci spoločnosti, s veľkou pravdepodobnosťou budú viesť 
k slabej súdržnosti opozície a k nízkemu stupňu mobilizácie (Vries, 2010: 19-20).

Medzi exogénne faktory Gandhi (2008: 6) zaraďuje manipuláciu volebných pra-
vidiel, štátnu kontrolu médií a kampane, zastrašovanie kandidátov a voličov opo-
zičných strán, a volebné podvody. Navyše jedným z hlavných faktorov, ktoré strany 
zohľadňujú pri volebnej mobilizácii je ochota autokrata odovzdať v prípade porážky 
moc. Ak nie je signalizovaná ochota, je malá pravdepodobnosť vzniku opozičnej 
koalície, ktorá by mohla ohroziť režim. Na koordinačnú dilemu napokon vplýva aj 
volebný systém. Napríklad zmiešaný volebný systém funguje ako brzda koordinácie 
opozície. Dôvodom je, že okrsky, v ktorých sa volí na základe väčšinového systému, 
pripadajú konkrétnym stranám a nie celej opozícií a tak narúšajú rovnováhu síl.

Na rozdiel od Brumberga (2003), ktorý liberalizáciu autokracií považuje za peri-
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odickú a nie priamočiaru, keďže neústi do následnej demokratizácie, Howard a Ro-
essler (2006: 368) argumentujú, že liberalizované autokracie poskytujú priestor pre 
opozíciu iniciovať zmenu režimu. Základnou premisou je, že aj napriek tomu, že 
politická súťaž v takýchto režimoch je značne pokrivená v prospech držiteľov moci, 
opozícia má aj napriek tomu možnosti ako poraziť vládnucu stranu a otvoriť libe-
ralizáciu režimu. V centre záujmu ich analýzy je, pod akými podmienkami opozí-
cia vytvorí multistranícku koalíciu, podporí spoločného prezidentského kandidáta, 
respektíve mobilizuje pomocou protestných akcií proti držiteľom moci. Výstupom 
ich skúmania je, že práve v tomto type autoritárskeho režimu má opozícia reálne 
možnosti ovplyvniť pád režimu a iniciovať liberalizáciu. Autori tento fakt demon-
štrujú na prípadovej štúdii spoločného frontu v Keni, ktorý dokázal odstaviť vedúcu 
strany od moci. 

V  teórii existuje niekoľko dôvodov, prečo koordinácia opozície môže v  tomto 
type režimu uspieť. Po prvé, opozičný front môže režimu odobrať vitálne hlasy vo 
voľbách. Po druhé, spojením strán sa znižuje riziko toho, že diktátor rozohrá hru 
„rozdeľuj a panuj“ medzi opozičnými stranami. Po tretie, pri úspešnej koordiná-
cii sa znižuje riziko násilných represálií zo strany režimu, lebo by bolo omnoho 
ťažšie ich legitimizovať pred štátnymi úradníkmi, armádou a občanmi. Po štvrté, 
takáto mobilizácia občanov môže vyústiť do vysokej podpory, keďže nespokojné 
masy budú cítiť, že ich hlasy voči opozícii sa „nestratia” (ibid., 371). V nadväznos-
ti na tieto faktory, Ellen Lust-Okar (2005) poukazuje na rôzne formy manipulácie 
s politickou opozíciou zo strany režimu. Autorka dáva do súvislosti spôsob, akým 
režimy rozdeľujú opozíciu s pravdepodobnosťou, že táto opozícia sa môže stať pre 
režim ohrozujúcou. V režimoch, v ktorých autokrat vytvára rozdiely medzi opozič-
nými aktérmi, oslabuje koordinačné schopnosti týchto aktérov. Na druhej strane 
v režimoch, v ktorých je celá opozícia pripustená alebo nepripustená k participácii, 
sa vytvára priestor na jednotnú kritiku a tým na ohrozenie autokratického režimu. 

Hrozby vyplývajúce pre režim z volieb sa odlišujú aj podľa typu volieb. Van de 
Walle (2006) argumentuje, že prezidentské voľby sú pre súdržnosť opozície omnoho 
jednoduchšie ako parlamentné, keďže sa strany uchádzajú o hlasy v menšom počte 
okrskov a majú možnosť sa zjednotiť okolo jedného silného prezidentského vyzý-
vateľa z opozície. Avšak ako ukazuje Posusney (2005), v autokratických voľbách je 
pre diktátorov najdôležitejším nástrojom volebné inžinierstvo, keďže miera repre-
sií má svoje obmedzenia. Väčšinový dvojkolový systém je vzhľadom na schopnosť 
opozície zjednotiť sa a  vo voľbách poraziť diktátora najvhodnejší (Van de Walle, 
2006: 92). Napriek tomu, kontext politickej moci je hlavným faktorom určujúcim 
výber optimálneho volebného systému, ktorý režimu zabezpečí maximalizáciu zis-
kov. V kombinácii s predošlými skúsenosťami z volieb tak režimy často pristupujú 
k zmenám vo volebnom systéme tesne pred voľbami. Posusney (2005: 110) argu-
mentuje, že napriek tomu, že účasť opozície vo voľbách znižuje ich legitimitu, keďže 
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je účasť vnímaná ako spolupráca s režimom, jej neúčasť formou bojkotu zasa zni-
žuje elementárne šance na presadenie zmeny. Ďalej tvrdí, že opozícia predstavuje 
pre režim najväčšiu hrozbu vtedy, ak dokáže skoordinovať jednotný postup pri boj-
kote volieb. Na druhej strane však existencia výrazných rozdielov v rámci opozície 
čo do veľkosti, mobilizačných kapacít a ideológie túto schopnosť výrazne oslabuje. 
Navyše v arabských islamských krajinách kde je veľmi silná islamistická opozícia, 
práve konfliktná línia medzi islamistami a sekularistami ohrozuje koordináciu a ak-
cieschopnosť celého frontu (Lust, 2011). Práve z  tohto dôvodu sa zmena režimu 
v arabských krajinách neuskutočnila z  iniciatívy opozičných strán, keďže tie boli 
dlhodobo zmietané vnútornými rozpormi, ale z iniciatívy širokých más. 

Čo sa týka samotnej hrozby vyplývajúcej z pomerne silnej islamistickej opozície 
v  nami skúmaných krajinách strednej Ázie a  krajín MENA napríklad Lust-Okar 
(2005) a Luong – Weinthal (2002) spochybňujú jej reálny rozsah. Miera represie 
a teda miera hrozby islamistov je podľa autorov závislá od kontextu, t. j. závisí od 
predchádzajúcich historických skúseností režimu s  týmto typom opozície. Ako 
príklad môže poslúžiť egyptské Moslimské bratstvo, ktoré historicky predstavovalo 
jedinú antisystémovú opozíciu voči režimu a  tak sa stretávalo s  vyššou mierou 
represií, ako napríklad odnož Moslimského bratstva v  Maroku, kde sú pomerne 
silné aj ľavicové alternatívy. Navyše represie znamenajú pre režim pomerne 
nízke náklady tam, kde je politická opozícia silne polarizovaná na islamistickú 
a sekulárnu (sekulárna časť opozície neodsudzuje prípadné represálie islamistov). 
Nízke náklady potláčania islamistov závisia tiež od úrovne externej podpory, 
zahraničného, západného vnímania politického islamu ako negatívneho javu, kedy 
sa takéto represálie dajú legitimizovať. Politický islam vo všeobecnosti tak nefunguje 
ako antisystémový, destabilizujúci prvok, v  minulosti ho totiž elity využívali ako 
protiváhu proti ľavicovým hnutiam. Miera jeho hrozby tak závisí od kontextuálnych 
faktorov daného režimu. Spektrum politického islamu je však širšie a neobmedzuje 
sa na legálne fungujúce opozičné strany. Lisa Storm (2009: 999) v tomto ohľade tvr-
dí, že režimy svojou manipuláciou uzatvárajú opozičnú participáciu a tak prispieva-
jú k radikalizácii politickej scény, keďže radikálne ilegálne strany sa stávajú jedinou 
autentickou opozíciou, ktorá vytvára alternatívu dominantnému režimu. 

V termínoch interakcie medzi spoločnosťou a inštitúciami je najdôležitejším as-
pektom mobilizácia - množstvo masovej účasti vyvolanej a  kontrolovanej zhora. 
V  nedemokratických režimoch občianska spoločnosť nemá autonómiu alebo ne-
závislosť. Dôvodom je okrem iného aj to, že vo fáze najväčšej stability vládcovia 
v nedemokratických režimoch prijímajú politiku, ktorá drží občiansku spoločnosť 
mimo politickej arény. V každom prípade, určitý stupeň účasti, hoci nízkej, neroz-
siahlej a  neintenzívnej, je vítaný, ak je kontrolovaný zhora. Táto situácia má dve 
implikácie na úrovni režimu. Prvou je existencia efektívneho represívneho aparátu, 
ktorý je schopný vykonávať demobilizačné politiky. Druhou je čiastočná slabosť ale-
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bo absencia mobilizačných štruktúr ako je jedna strana alebo podobné štátne inšti-
túcie - teda štruktúry schopnej simultánne generovať a kontrolovať účasť (Morlino, 
2008: 5).

Ulfelder (2005: 319) sa venuje analýze dát ohľadom protestných masových akcií 
a ich vplyvu na oslabovanie nedemokratického režimu. Prichádza k záveru, že roz-
dielne typy režimov sú do inej miery náchylné na destabilizáciu zo strany masových 
protestných akcií. Navyše sa odlišujú aj typy masovej akcie, t. j. protivládne demon-
štrácie, generálne štrajky a nepokoje. Jeho zistenia poukazujú na toto: Po prvé vo-
jenské režimy majú silnejšiu tendenciu zrútiť sa pod vplyvom protestov a štrajkov. 
To možno dať do súvislosti s ich chápaním vlády ako rozvojovej misie a národného 
záujmu, náchylnosti k štiepeniu elít a menšou snahou o získanie moci pre moc, na 
rozdiel od iných typov režimov. Napokon tak spoločenské akcie, okrem nepokojov 
(ktoré posilňujú ich moc - nutnosť zachovania poriadku a zabránenie anarchii), vy-
sielajú junte jasný signál, že ich politika buď zlyhala, alebo bola úspešná, ale občania 
požadujú návrat civilnej vlády. 

Personalistické režimy nie sú vo všeobecnosti náchylné na rozpad pod vplyvom 
takýchto akcií, keďže klientelizmus a represie sú hlavným spôsobom ako režim li-
mituje podobné správanie. Na druhej strane sa v Ulfelderovej analýze ukazuje, že 
tieto režimy sú omnoho viac náchylné na rozpad v čase ekonomickej krízy, ktorá je 
pre režim silne delegitimizačná. Práve z tohto dôvodu je nestabilita v personalistic-
kých režimoch spojená najmä s generálnymi štrajkami (ibid., 323). Po tretie, režimy 
jednej strany majú legitimitu, aspoň fasádne, založenú na reprezentácii masových 
záujmov, navyše spoločenský protest môže vyniesť na povrch latentnú nespokojnosť 
elít, ktoré sa spoja proti autokratovi. Práve preto sú pomerne náchylné na rozpad 
najmä pod vplyvom protestov a tiež generálnych štrajkov, najmenej ich postihujú 
nepokoje. Naprieč typmi režimov z pohľadu hrozby nelojálnosti más voči diktátoro-
vi je zaujímavým indikátorom úspešnosti mobilizácie práve účasť vo voľbách. Nízka 
voličská účasť podľa Magaloni (2008: 15) znamená, že v spoločnosti existuje latent-
ná nespokojnosť, ktorá sa napokon môže prejaviť aj na postojoch elít. Spomínaný 
atribút možno identifikovať vo voľbách v Egypte, kde voličská účasť bola posledné 
dve dekády extrémne nízka. Na druhej strane Tunisko predstavuje paradoxný prí-
pad v tomto ohľade, s najvyššou mierou účasti spomedzi arabských krajín, najmä ak 
uvážime, aký rýchly bol pád tamojšieho režimu.

Mäkká represia

Represie sú nespochybniteľne jedným z hlavných nástrojov autokracií, alebo pri-
najmenšom prostriedkom poslednej záchrany. Represie sú zároveň zrejme najoči-
vidnejšou stratégiou na politické prežitie: keď líder čelí bezpečnostným hrozbám, 
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obracia sa na represívne aktivity na ich zmiernenie (Frantz – Kendall-Taylor, 2013: 
5). Štátna represia môže byť definovaná ako reálne alebo hroziace fyzické sankcie 
proti jednotlivcom alebo organizáciám za účelom odradenia od špecifických aktivít, 
ktoré môžu byť výzvou/hrozbou pre vládnucu elitu (Gerschewski, 2010: 11). „Exis-
tujú dve široké kategórie represií: obmedzovanie občianskych slobôd a posilňovanie 
práv na represiu (cenzúra, obmedzenie slobody zhromažďovania), ktoré zvyčajne 
zasahujú populáciu vo veľkom. Túto kategóriu môžeme označiť aj ako mäkkú repre-
siu. Druhou kategóriou je represia proti fyzickej integrite (mučenie, zmiznutia, po-
litickí väzni), ktoré typicky sú zamerané na jednotlivcov“ (Frantz – Kendall-Taylor, 
2013: 2). Represívne taktiky sa rozlišujú s ohľadom na osoby, na ktoré sú namierené 
a na podmienky, za ktorých sú uplatňované. Represie obmedzujúce občianske slo-
body ovplyvňujú väčší segment spoločnosti a sú používané vtedy, keď je ťažké iden-
tifikovať politickú opozíciu a je potrebný široký rozsah represívnych prostriedkov 
na zabezpečenie kontroly. Tvrdá represia zasahuje špecifickú časť populácie – disi-
dentov, oponentov, rivalov – a je využívaná najmä vtedy, keď vie režim oponentov 
ľahko identifikovať“ (Frantz – Kendall-Taylor, 2013: 4).

Stabilita nedemokratického režimu tak závisí aj na kapacite režimu kontrolovať 
alebo potláčať opozičné sily, od politických až po občiansku spoločnosť. Táto schop-
nosť umožňuje režimu potláčať občanov tak, aby ich odstrašil od účasti na opozič-
ných aktivitách (nízka úroveň represií) alebo ich dokonca fyzicky zranil (vysoký 
stupeň represie). Ako argumentujú Levitsky a Way (2003: 8) tam, kde je nedostatok 
kapacity na zásah proti opozičným aktivitám, tam sú predpoklady na zlyhanie re-
žimu. Viac donucovacej kapacity znamená viac stability. „Represia sa využíva ako 
nástroj na prežitie, pretože cena spojená s oponovaním lídrovi, robí nelojalitu a ko-
lektívne akcie menej atraktívne a zložitejšie. Tiež znižuje potenciál pre nepokoje, 
limitovaním možností, pri ktorých sú občania ochotní vyjadriť svoj skutočný názor 
na verejnosti“ (Frantz – Kendall-Taylor, 2013: 7). Avšak pri tomto faktore treba byť 
opatrný. Aj keď domáce represie môžu predĺžiť prežitie režimu, neznamená to auto-
maticky posilnenie stability režimu. Donucovanie nevyrieši ďalšie politické dilemy, 
ako ekonomická nespokojnosť či nezhody medzi elitami, ktoré destabilizujú vládu 
(Brownlee, 2007: 210). Navyše represie otvárajú priestor na stratu legitimity (Vries, 
2010: 17). 

Súťaživé autoritárske režimy teda využívajú aj menej viditeľné formy donuco-
vania – donucovanie nízkej intenzity. Zatiaľ čo donucovanie vysokej intenzity je 
odpoveďou na aktuálnu a vysoko nebezpečnú hrozbu, donucovanie nízkej intenzity 
slúži ako prevencia pred takýmito hrozbami (Levitsky – Way, 2010b: 57-58). Tieto 
typy opatrení v zásade zahŕňajú sledovanie oponentov bezpečnostným aparátom, 
zastrašovanie a vydieranie alebo napríklad bránenie pri získaní práce alebo vzdela-
nia, ako aj celoplošné obmedzovanie práva na združovanie, slobodu slova a práva 
na slobodný prístup k informáciám pomocou cenzúry alebo obmedzovania spra-
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vodlivého právneho procesu. Tieto charakteristiky budeme pri analýze sledovať po-
mocou CIRI indexu fyzickej integrity. Rozdielna povaha opatrení vysokej a nízkej 
intenzity má tiež vplyv na legitimitu autokrata. Kým násilné represie znižujú autok-
ratovu legitimitu, obmedzenia slobôd nemajú takýto výrazný efekt (Escriba-Folch,  
2010: 9).

Záverom, väčšina súčasných nedemokratických režimov kombinuje nedemok-
ratické prvky ako rozsiahle represie a potláčania slobôd s demokratickými prvkami 
ako sú voľby a čiastočné povolenie, alebo tolerovanie politickej opozície. Výskumy 
ukazujú, že tieto prvky pomáhajú zvyšovať vnútornú a vonkajšiu legitimitu autokra-
ta, a tým aj pretrvanie daného režimu. Autokratickí lídri, ktorí vládnu cez politické 
strany, majú viac možností na kontrolovanie alebo kooptovanie opozície ako lídri 
vo vojenských režimoch a v monarchiách (Fjelde, 2010: 196). Napriek tomu sú tieto 
režimy náchylnejšie na destabilizáciu v  čase volieb. Túto dilemu riešia volebným 
inžinierstvom a represiami počas volebného obdobia. Avšak aj v nami analyzovanej 
vzorke možno nájsť množstvo režimov, ktoré nepovoľujú opozíciu a neorganizujú 
voľby vôbec. Ako príklad môžu slúžiť niektoré krajiny Perzského zálivu, ktoré doká-
zali prežiť politickú krízu spojenú s difúziou Arabskej jari. Tu sa tak dimenzia (pilier 
legitimity) režimu neukazuje ako kľúčová pre pretrvanie, ale nahrádzajú ju zvyšné 
dva piliere - bezpečnosť režimu a ekonomický výkon. V monarchiách tiež režimy 
často nahrádzajú formálne inštitúcie (primárne režimové strany) neformálnymi 
inštitúciami vychádzajúcimi z  tradícií, ako napríklad dynastické právo na vládu, 
náboženský pôvod odvodený od proroka Muhammada, alebo iné. Stratu legitimi-
ty v dimenzii režimu sú tak schopné nahradiť inými zdrojmi, ktoré je však zložité 
kvantifikovať. Napokon je to aj miera neslobody režimu, ktorá ovplyvňuje pretr-
vanie, musí byť však vyvážená optimálnymi inštitúciami, ktoré dokážu pacifikovať 
obyvateľstvo a elity.

Vychádzajúc zo syntézy poznatkov v predošlom texte, v našej práci sa zameria-
vame na štyri indikátory, na základe ktorých hodnotíme inštitucionálnu výkonnosť 
režimov. Prvým je existencia reálnej opozície, ktorá môže pomerne veľa naznačiť 
o charaktere režimu. Ďalším indikátorom je Index miery slobody, ktorý predsta-
vuje analýzu slobody od organizácie Freedom House. Tretím indikátorom v našej 
analýze je režimová strana. Líder, ktorý reprezentuje existujúci režim, môže stranu 
tohto charakteru veľmi efektívne využívať napr. na manažovanie konfliktov v rámci 
vládnucej elity, môže prostredníctvom nej komunikovať so spoločnosťou, prípadne 
ju používať ako prostriedok na kooptáciu nových elít. Nasledujúcim indikátorom je 
počet rokov vo funkcii. Ak vládne daný vládca dlhé obdobie, predpokladá sa, že je 
schopný si prostredníctvom rôznych, aj represívnych nástrojov udržať svoju pozíciu 
a svoj vplyv. Na schopnosti udržania si pozície vedúceho predstaviteľa existujúceho 
režimu často závisí aj udržanie a pretrvanie režimu ako takého.
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1.4. ekonomická výkonnosť režimov

Ekonomika

Lojalita občanov je okrem iného do veľkej miery ovplyvnená ekonomickým 
výkonom režimu alebo s ním súvisiacou výkonnostnou legitimitou režimu. HDP, 
životná úroveň a ekonomický rast krajiny sa podľa niektorých štúdií ukazujú ako 
pomerne stabilné a silné ukazovatele pretrvania alebo kolapsu režimu (Brownlee, 
2009: 526). Miller (2012) vo svojom výskume upozorňuje, že vyšší priemerný prí-
jem znižuje pravdepodobnosť násilného zvrhnutia lídra, tak v demokraciách, ako 
aj v nedemokratických režimoch, najmä vďaka faktu, že takýto odchod lídra by 
pre občanov znamenal prudký nárast nestability a tá by ovplyvnila životnú úroveň  
v krajine. Niektoré akademické prístupy k ekonomickému výkonu ako zdroju le-
gitimity tvrdia, že úroveň vzdelanosti v krajine a úroveň nezamestnanosti fungujú 
ako najlepšie prepojenie medzi ekonomickým rozvojom a legitimitou režimu (Gil-
ley, 2013: 35). V praxi sa totiž ukázalo, že napríklad exponenciálny nárast vysokoš-
kolsky vzdelaných ľudí zvyšuje ich očakávania. Avšak v  krajinách, ako napríklad 
Tunisko, Egypt alebo Líbya, kde je pracovný trh zameraný na nízko kvalifikovanú 
lacnú pracovnú silu, školstvo systematicky produkuje nových nezamestnaných. Tie-
to frustrácie tak sú zdrojom masovej nespokojnosti a môžu vyústiť do pádu režimu. 
Dôležitosť ekonomickej výkonnosti režimu sa odzrkadľuje aj na fakte, že kým v mi-
nulosti väčšina režimov zakladala svoju legitimizáciu na ideológii, v súčasnosti via-
ceré z nich prechádzajú na legitimizáciu práve pomocou výkonu. Tá je istejšia ako 
ideologická, najmä pokiaľ krajina dokáže napĺňať svoje modernizačné ciele. Avšak 
ani tieto režimy nie sú odolné voči destabilizácii, strate legitimity pod vplyvom náh-
lej ekonomickej krízy alebo úpadku životnej úrovne v krajine. Magaloni a Wallace 
(2008: 23) konštatujú, že ekonomický rast sa neukazuje ako nevyhnute stabilizačný 
faktor, prispieva však k predlžovaniu dlhovekosti nedemokratických režimov. Slabá 
dlhodobá ekonomická výkonnosť režimov sama o sebe má len málo spoločné s des-
tabilizáciou autokratických režimov. Hoci nízky rast nie je nikdy dobrou správou, 
iba náhla a silná ekonomická kríza je podľa časti literatúry schopná destabilizovať 
inak odolné personalistické režimy (Hess, 2013: 256). 

Kým v demokraciách legitimita vychádza najmä z ľudového výberu predstavi-
teľov vo voľbách, v autokratických režimoch často prezidenti zdôrazňujú potrebu 
zefektívnenia ekonomiky. V časoch, kedy krajina zažíva ekonomickú krízu tak trpí 
aj diktátorova legitimita a tým aj stabilita celého režimu. Na druhej strane, v čase 
ekonomickej konjunktúry sa zvyšuje popularita režimu. Avšak vedľajším efektom 
môže byť zvyšovanie očakávaní ľudí a tým aj zvyšovanie nákladnosti represií a zin-
tenzívnený tlak na reformu (Fish, 2002: 8). Režimy v Tunisku a v  Egypte, ktoré 
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vychádzali práve z týchto premís, sa pod vplyvom zlej socio-ekonomickej politiky 
zrútili. Avšak paradoxne, krajiny ako Maroko a Jordánsko, ktoré v mnohých ohľa-
doch vychádzajú v ekonomických štatistikách horšie, sa zachovali. Neznamená to 
vyvrátenie spomínaných teórií, je totiž nutné si uvedomiť, že percepcie ekonomic-
kého výkonu občanmi štátu často nemusia byť v súlade s objektívnou realitou (Gil-
ley, 2013). K objektívnym faktorom sa totiž môže pridávať aj normatívny aspekt le-
gitimity - či už akceptácia silnej autority v Číne (Zhu, 2011: 129), alebo odvádzanie 
legitimity prepojením na náboženstvo, ako v monarchiách Blízkeho východu. 

Geddes (2004: 22) poukazuje na to, že ak autokratické elity dlhodobo dobre ma-
nažujú ekonomiku, je pomerne pravdepodobné, že prorežimové elity zostanú vlád-
covi lojálne a masy ho budú podporovať, alebo nevyjadria svoj nesúhlas. V skratke, 
ekonomický rast ovplyvňuje autoritársku stabilitu podobne ako ovplyvňuje stabi-
litu v  demokratických režimoch. Táto stabilita je však rôzna naprieč typmi reži-
mov. Ekonomické šoky a kríza, ako ukazuje Geddes, majú výrazný vplyv na jednotu 
vojenských režimov a výrazne okliešťujú manipuláciu personalistických režimov. 
Na druhej strane, ak odhliadneme od štátov bývalého východného bloku, ktoré sa 
okrem ekonomickej krízy a masovej mobilizácie otriasli v dôsledku geopolitického 
vplyvu, režimy jednej strany sa ukazujú ako komparatívne stabilnejšie voči kríze 
zdrojov (Geddes, 1999: 139). Aj podľa Waya (2010: 234) rozsah, v akom lídri kon-
trolujú bohatstvo v spoločnosti ovplyvňuje stabilitu autoritárskych režimov – cez 
formálnu štátnu kontrolu alebo cez príjmy z nerastných surovín, ktoré môžu kon-
trolovať aj slabí autokrati. 

Korupcia a patronáž

Kvôli neúplným informáciám občania nie sú schopní vykonávať dozor nad spra-
vovaním financií, s ktorými manipulujú verejní činitelia. Napriek tomu, pravidelné 
a transparentné voľby môžu tento problém znížiť, keďže verejní činitelia majú vyš-
šiu motiváciu bojovať proti korupcii, aby si zvýšili šance na znovuzvolenie. Navyše, 
čím sú voľby pravidelnejšie, tým je vyššia neistota ohľadom toho, koho podplatiť.  
Z toho neskôr vyplýva, že korupcia je výrazne vyššia v nedemokratických krajinách 
ako v demokraciách (Nur-Tegin – Czap, 2012: 53). Percepcia korupcie a jej nega-
tívny efekt na verejné financie v autokratických režimoch je zrejmý a v empirickej 
rovine bol jedným z najdôležitejších indikátorov nespokojnosti figurujúcich pri pá-
doch režimov. 

Podľa výskumu Changa a Goldena (2009: 4, 19) sú personalistické a personalis-
ticko-hybridné režimy výrazne viac skorumpované ako režimy jednej strany a vo-
jenské režimy, čo je spôsobené štruktúrou vládnucej elity. Zároveň, krátko trvajúce 
režimy sú skorumpovanejšie. Ich výskum tiež ukazuje, že prítomnosť nerastného 
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bohatstva vedie k zvýšenej korupcii a že vyššia úroveň politickej súťaže a ekonomic-
kého rozvoja je spojená s nižšou mierou korupcie. Inštitucionálny rámec toho, čo 
môžeme nazvať patronážny prezidentský systém pozostáva z dvoch komponentov. 
Prvým je priamo volený prezident s veľkými právomocami vo vzťahu k ostatným 
štátnym orgánom. Druhým komponentom je, že prezident disponuje aj vysokým 
stupňom neformálnej moci, založenej na vzťahoch patrón-klient a  prepojeniu 
medzi štátom a ekonomikou. Termín „patronážny“ preto znamená výkon politic-
kej autority primárne cez selektívny transfer zdrojov skôr než cez formalizované 
inštitucionálne praktiky (Hale, 2005: 137-138). Klany, regionálne elity a  finanční 
magnáti sú výrazne prítomní v politike stredoázijských krajín a tiež krajín Blízkeho 
východu. Pracujú za scénou, dostávajú vodcov k moci a definujú politiku. Základná 
politická dynamika sa odohráva medzi prezidentom a týmito brokermi, nie medzi 
prezidentom a parlamentom (Starr, 2006: 4). Lojalita môže byť tiež dosahovaná na 
racionálnom základe, ako vzťah medzi patrónom a klientom, z ktorého profitujú 
obe strany. Patrimoniálne režimy majú určitú úroveň súťaženia medzi elitami na 
najvyššej úrovni s  patronážnymi sieťami súťažiacimi navzájom. Prezidenti sa ne-
pretržite snažia vybalansovať rozdielne lojálne skupiny, čo je základom charakteris-
tiky klientelizmu. „Vládnuca koalícia v personalistických režimoch je malá a často 
je udržiavaná pohromade vďaka distribúcii patronáže a  úplatkov. Personalistické 
režimy zvyčajne vytvoria siete, cez ktoré ľahko prúdi korupcia“ (Chang – Golden, 
2009: 20).

V nedemokratických režimoch tak väčšinou existuje špecifický typ ekonomickej 
politiky vychádzajúci z potreby vytvárať si lojálne kruhy okolo lídra. Takýto systém 
je charakterizovaný prebujnenou korupciou, klientelizmom a systémom patronáže. 
V kombinácii s reštrukturalizáciou, sprevádzanou privatizáciou, vzniká zdeformo-
vaná kapitalistická trieda, ktorá podporuje stabilitu režimu (Schlumberger, 2008; 
King, 2007) a rozdeľuje štátne prostriedky pomocou patronáže. V Afrike, na Blíz-
kom východe a v Strednej Ázii dokonca mnohí autori zdôrazňujú, že ide o izolovaný 
typ politického režimu, tzv. neopatrimoniálny režim. Neopatrimonializmus možno 
charakterizovať ako mix personálnych väzieb a  formálnych a  neformálnych pra-
vidiel (Gawrich – Franke – Alakbarov, 2009: 112-113). Keď sa zužujú prostriedky 
dostupné na patronáž pre konkrétne sociálne skupiny na základe sociálneho sta-
tusu, príslušnosti k náboženskej skupine, kmeňu, etniku alebo regiónu, zvyšuje sa 
pravdepodobnosť destabilizácie režimu.

V  týchto režimoch sa pripúšťa minimálna úloha más; osobná lojalita zohráva 
primárnu úlohu, čo spôsobuje, že elity sú lojálne, ale masy sú mimo politickej sféry. 
Práve preto, ak sa v  neopatrimoniálnych režimoch vyskytne protest, je často ne-
koordinovaný a  spontánny. Tento typ režimu je pomerne stabilný, lebo uzatvára 
masy a elity v systéme prerozdeľovania patronáže. Avšak v posledných rokoch, kedy 
mnohé krajiny „tretieho sveta“ iniciujú konsolidačné ekonomické programy, má 
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liberalizácia svoj podiel na oslabovaní patrimoniálnych autokracií. Keďže je väč-
šina elít často rotovaná, tie ktoré sa nachádzajú v autokratovom kruhu očakávajú 
patronáž, liberalizácia je tak pre ne z pragmatického hľadiska nevýhodná. Naopak, 
tie elity, ktoré sa ocitnú mimo tohto kruhu, môžu iniciovať opozičnú kampaň. Re-
forma alebo nezhody medzi umiernenými a radikálmi sa tak v tomto type režimu 
často nedejú v rámci režimovej koalície ale mimo nej (Bratton – Van de Walle, 1994: 
465). Opozičné aktivity sa tak viac koncentrujú okolo ekonomických otázok ako 
ideologických rozporov a môžu vyústiť až do masových protestov. „Na rozdiel od 
demokratických lídrov, diktátori nevládnu vďaka väčšinovému konsenzu. Čeliac 
opozícii, ktorá by koordinovaným úsilím mohla zvrhnúť režim, majú k dispozícii 
dva nástroje ako si udržať moc. Môžu použiť represiu na marginalizáciu alebo elimi-
náciu oponentov, alebo môžu skúsiť kooptáciu, teda pokúsiť sa zmeniť oponentov 
na podporovateľov cez distribúciu benefitov, ako sú mocenské pozície alebo renta. 
Úspech oboch metód závisí na schopnosti identifikovať politických oponentov, kto-
rí majú kapacity mobilizovať skupiny, ktoré môžu byť vážnou hrozbou pre lídra“ 
(Fjelde, 2010: 198). 

Z pohľadu kooptácie a manažovania konfliktov prichádza Bruno Mesquita s no-
vým konceptom tzv. selektorátu. Tento koncept označuje skupinu obyvateľstva, 
ktorá má slovo pri výbere lídra, a očakáva aj špeciálne privilégia za jeho podporu 
(Mesquita – Smith, 2010). Veľkosť tejto víťaznej koalície sa líši v závislosti na type 
režimu – čím viac nedemokratický je, tým užšia je skupina, ktorú možno označiť 
za selektorát. Z tohto pohľadu tak vojenské junty alebo monarchie majú zväčša veľ-
mi úzko vyprofilovanú skupinu selektorátu. Na to, aby zostal autokrat pri moci, je 
potrebná práve podpora selektorátu. Tú si autokrati zabezpečujú dvoma spôsobmi 
– alokáciou verejných služieb (investície do armády, školstva, zdravotníctva), ktoré 
užívajú všetci členovia spoločnosti, a súkromných služieb, ktoré sú limitované práve 
na selektorát. Čím širšia je víťazná koalícia, tým nákladnejšie sa súkromné služby 
stávajú a  líder sa preorientuje na verejné investície. Verejné služby, ako zvyšova-
nie vzdelanosti, mobility a informovanosti, umožňujú diktátorovi zvýšiť príjmy do 
rozpočtu pomocou zvýšenej produktivity. Autokrati musia však paralelne zvažovať 
aj oklieštenie ďalších verejných investícií – najmä v zmysle potenciálu občanov na 
koordináciu proti nedemokratickému režimu, ktorá by mohla prepuknúť do revo-
lúcie. Z tohto dôvodu je sloboda informácií a združovania potenciálnou hrozbou 
pre diktátora a tieto práva na koordináciu a organizáciu musia byť obmedzené. Ak 
je v krajine široký selektorát, alebo úzky ale krajina zároveň nedisponuje voľnými 
zdrojmi, redistribúcia financií na verejné služby je optimálnou stratégiou. Na druhej 
strane, ak má úzky selektorát, ale disponuje voľnými zdrojmi, obmedzenie koordi-
nácie a slobôd je primárnou stratégiou. 

Čo sa týka politických strán, režimové strany založené výhradne na patronáži, 
sú častejšie náchylnejšie ku kolapsu v  čase kríz. Na druhej strane, súdržnosť je 
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väčšia v  stranách založených najmä na etnických alebo ideologických väzbách 
alebo zdieľajúcich históriu násilného zápasu - revolučné alebo oslobodzovacie 
hnutia. Preto strany kombinujúce patronáž s  nemateriálnymi väzbami poskytujú 
silnejší základ pre autoritársku vládu (Levitsky – Way, 2010a: 26). Prispôsobivosť 
elít výrazným spôsobom ovplyvňuje vnútornú stabilitu režimu. Podľa Brownleeho 
(2007: 32) je súdržnosť elít dokonca najvýznamnejším faktorom stability režimov. 
Zlyhanie v  dosiahnutí aliancie medzi elitami vedie k zbehnutiu a  nestabilite. 
S prihliadnutím na fakt, že súdržnosť elít je sprostredkovaná cez politické inštitúcie 
autoritárskej vlády, formovanie vládnej elity alebo vládnucej strany je mimoriadne 
dôležité v determinovaní stability režimu. Súdržnosť v rámci elít znamená stupeň 
lojality a disciplíny, pomocou ktorej môže exekutíva prikazovať ďalším režimovým 
elitám (Levitsky – Way, 2003: 7). 

Renta

Nie je to však vždy samotné bohatstvo krajiny, ale skôr zdroj tohto bohatstva, 
čo ovplyvňuje potenciálnu zmenu režimu a demokratizáciu ako takú. Ak líder zís-
kava finančné prostriedky bez toho, aby musel stimulovať zvýšenie zamestnanosti,  
posilňuje sa autokracia (Mesquita – Smith, 2010). Pojem rentiersky štát v teórii ne-
demokratických režimov spopularizovali Beblawi a Luciani (1987). Tento koncept 
predstavuje vysvetlenie stability autoritárskych režimov, ktoré majú k dispozícii ako 
zdroj príjmov rentu z predaja ropy alebo zemného plynu. Spomínaný faktor spôso-
buje, že režimy nezaťažujú svoje obyvateľstvo zdanením. K dispozícii majú obrovské 
zdroje na financovanie sociálnych programov, ktoré majú za úlohu zvýšiť legitimitu 
ich vlády a  znížiť riziko požiadaviek na participáciu v politike. Táto logika sa dá 
nazvať ako „žiadne zdanenie, žiadna reprezentácia“ (Ross, 2001). Aj podľa Vriesa 
(2010: 12) pochádza najdôležitejší zdroj stability takýchto režimov zo sľubu zvýšiť 
životný štandard. Bohaté režimy sú vo všeobecnosti schopné generovať viac „le-
gitimity blahobytu“ a preto sú aj viac stabilné. Príjmy pochádzajúce z prírodných 
zdrojov sú v tomto ohľade dôležitým aspektom. Najmä na Blízkom východe sú veľké 
príjmy petrodolárov schopné zabezpečiť spokojnosť s vládou (Vries, 2010: 16). Dá 
sa skonštatovať, že nerastné bohatstvo nemá žiadny efekt na politický systém v de-
mokraciách. Avšak, príjmy z nerastných zdrojov majú významné dopady v autok-
raciách, obzvlášť ak sa vďaka nim zvyšujú príjmy. Vtedy sa autokracie stávajú ešte 
autokratickejšie (Caselli – Tesei, 2011: 1).

Okrem faktoru ropy je dôležité analyzovať aj faktor materiálnej legitimizácie ako 
takej. Richter (2007) navrhuje, aby sme sa pri skúmaní zamerali primárne na verejné 
výdavky, nie na príjmy z renty. Analýzou štyroch štátov MENA – Maroka, Alžírska, 
Egypta a Tuniska, autor dospieva k záveru, že distribúcia materiálnych statkov bola 
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pomerne stabilná, a to aj v čase krízy zdrojov (nízke ceny ropy, svetová ekonomická 
kríza). Tento argument vyvracia jednoduchú kauzalitu medzi rentou z ropy a sta-
bilitou autokracie. Richter nenašiel výrazný trend znižovania výdavkov s ohľadom 
na vývoj cien ropy a ekonomickú krízu. Analyzoval tri typy výdavkov – výdavky 
na obranu, výdavky na platy vo verejnom sektore a výdavky na dotácie. Dôležitým 
záverom Richterovej analýzy je, že súčasná kríza legitimity krajín MENA môže byť 
zapríčinená práve znižovaním verejných výdavkov. Navyše, ak nastáva obmedzenie 
finančnej kapacity režimov, štát musí viac využívať donucovacie prostriedky, ktoré 
ďalej rozširujú stratu legitimity (ibid., 25). 

Autokratickí lídri tak vo všeobecnosti využívajú prerozdeľovanie ekonomických 
zdrojov, napríklad v podobe priamych dotácií za účelom zvýšenia životného štan-
dardu obyvateľstva a tým na zabezpečenie si jeho lojality. Nadmerné investície do 
armády majú zasa za úlohu zvýšiť represívne kapacity a zabrániť externým hrozbám 
prežitia režimu. Vo väčšine analyzovaných krajín od 70. rokov nastáva spomínaná 
kríza zdrojov. Na Blízkom východe sa táto kríza prejavila dočasnou destabilizáciou 
nedemokratických režimov, v januári 1977 uskutočňujú sa protesty v Egypte, v ro-
koch 1986 –1987 v Sýrii, v roku 1988 v Alžírsku a Jordánsku. Tieto náhle výbuchy 
nespokojnosti sa označujú ako “chlebové revolúcie” a súviseli primárne s prudkým 
nárastom cien základných komodít a s ostrým poklesom životnej úrovne obyvateľ-
stva následkom zapojenia týchto režimov do reštrukturalizačných projektov pod 
taktovkou Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky (Rivlin – Even, 
2004). Tu sa tak prvýkrát výraznejšie prejavil vplyv rapídneho poklesu ekonomic-
kých indikátorov (ako napríklad vysoká nezamestnanosť, nárast cien, nedostatok 
základných komodít) na vnútornú stabilitu režimu. Dôkazom, že si nedemokratické 
režimy uvedomujú vplyv ekonomických faktorov, je aj fakt, že následkom protestov 
v Jordánsku, Maroku alebo Alžírsku v roku 2011 režimy bezprostredne opätovne 
zvýšili verejné výdavky a platy vo verejnom sektore. Napriek tomu, v ostatných kra-
jinách (Tunisko, Egypt, Líbya, Jemen) nedokázali represie a  redistribúcia zastaviť 
dynamiku vychádzajúcu z  demografických výziev, korupcie a  vplyvu moderných 
technológií. „V Egypte a Tunisku, široká a vzdelaná skupina mládeže sa stávala čo-
raz frustrovanejšou  mizivými vyhliadkami na získanie práce, čo pravdepodobne 
dodávalo silu protestom. Mnohí z tejto vzdelanej mládeže sa pridávali k „hittistes“, 
čo je arabské slangové označenie tých, čo sa opierajú o steny“ (Knickmeyer, 2011, 
in: Hess, 2013: 257).

Ďalším príkladom stabilizácie autokracie pomocou renty je poskytovanie 
zahraničnej pomoci. Dáta z  roku 2006 ohľadom distribúcie zahraničnej pomoci 
naznačujú, že takmer 67 percent americkej zahraničnej pomoci smerovalo do 
krajín, ktoré podľa Freedom House nie sú považované za demokratické. Vďaka 
minimálnej demokratickej kondicionalite tejto pomoci, ako aj prerozdeľovaniu 
financií priamo pre režimy sa pomocou alokácie zahraničnej pomoci ďalej posilňuje 
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stabilita a pretrvanie autokratických režimov (Morrison, 2009). Ako príklad môže 
poslúžiť Jordánsko. Liberalizácia a čiastočná demokratizácia Jordánska začiatkom 
90. rokov bola dôsledkom zlej ekonomickej situácie v krajine a neochoty obyvateľ-
stva naďalej podporovať režim, ktorého represálie boli ospravedlňované práve „mo-
dernizačnou misiou“. Avšak ako ukazujú Yom a Al-Momani (2007), po počiatočnej 
demokratickej eufórii, paradoxne, nastúpila realita zahraničnopolitickej dimenzie 
(kľúčová rola Jordánska pre mier na BV, hlavný arabský spojenec USA). Nárastom 
finančnej podpory pre režim v rámci USAid sa tak zlepšila štrukturálna kapacita 
štátneho aparátu, ktorý dokázal odolávať demokratizácii zdola. Tieto externé zdroje 
podľa autorov najlepšie vysvetľujú príčinu stability nedemokratických režimov na 
Blízkom východe. Sú to totiž exogénne zdroje, ktoré obchádzajú spoločenskú opo-
zíciu a sú rozdeľované práve špičkám nedemokratického režimu.

Ekonomický výkon sa tak v literatúre ukazuje ako pomerne silný indikátor pre-
trvania režimov. Na jednej strane totiž vyššia výkonnosť ekonomiky demotivuje ob-
čanov, aby sa postavili proti diktátorovi. Na druhej strane, prítomnosť renty, ktorú 
autokrati využívajú na prerozdeľovanie a financovanie nákladných sociálnych sys-
témov, v kombinácii s nízkym alebo žiadnym zdanením, má podobný efekt. Dôvo-
dom je, že okrem výkonnostnej legitimity si autokrat dokáže zabezpečiť financova-
nie pre represívny aparát a uzavrieť opozičné elity v kruhu patronáže, prípadne ich 
kooptovať. Podobne ako renta z nerastných surovín, pretrvanie ovplyvňuje aj zahra-
ničná finančná pomoc alokovaná výhradne režimom. Avšak treba mať na pamäti, že 
so zvyšujúcou sa životnou úrovňou sa sofistikuje aj prístup občanov k informáciám 
a nároky občianskej spoločnosti, čo môže z dlhodobého hľadiska viesť k destabili-
zácii. Zároveň, však predpokladáme, že nadmerná korupcia a nezamestnanosť majú 
negatívny efekt na pretrvanie režimu. Súhrnne je totiž tieto dva indikátory možné 
zaradiť do ekonomickej výkonnosti režimu, ktorá podmieňuje jej legitimitu a tým 
aj pretrvanie.

Na zhodnotenie ekonomickej výkonnosti sme si stanovili štyri indikátory. Pr-
vým je GNI index, ktorý je meraný ako hrubý národný príjem (Gross National In-
come) k parite kúpnej sily na obyvateľa v rovnakej mene pre všetky krajiny. Miera 
zamestnanosti je ďalším indikátorom, z  ktorého vieme zistiť viac o  ekonomickej 
výkonnosti skúmaných režimov. Tretím indikátorom je kontrola korupcie a jej vní-
manie domácou populáciou. Indikátor efektivity vlády je podobne ako indikátor 
kontroly korupcie meraný na základe vnímania výkonnosti vlády v stanovených ka-
tegóriách domácim obyvateľstvom.
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1.5. Bezpečnostná výkonnosť režimov 

Tvrdé represie

Prepojenie medzi využívaním represií a pretrvaním autokracie analyzuje Bro-
wnlee (2004). Ten argumentuje na pozadí revolúcií v arabskom svete v 90. rokoch, 
že to boli práve represie, ktoré mali silne stabilizačný charakter. V kombinácii s ob-
medzovaním nezávislosti armády a rozširovaním patronáže bola tak ochota násilne 
potláčať opozíciu kľúčová pre zachovanie status quo. Ako však ukazuje nedávna 
situácia v tomto regióne, práve podpora armády v revolúciách, napriek jej závislosti 
na režimoch, sa ukázala ako kľúčový faktor pádu režimu, podobne ako neochota za-
pojiť sa do ďalších represií. Podobný argument predkladá aj Eva Bellin (2004). Au-
torka tvrdí, že medzi nedemokratickými režimami existujú veľké rozdiely a variácie. 
Dôvod až donedávna dlhodobej stability autokracií v  arabských krajinách Bellin 
vidí vo výdavkoch na armádu a v pre iné krajiny netradičnej schopnosti a ochote 
násilne potláčať občiansku spoločnosť. „Vytvorením strán a  legislatívy môže líder 
jednoduchšie identifikovať oponentov, monitorovať popularitu predstaviteľov reži-
mu a odsunúť potenciálnu opozíciu z verejnosti do štátnych funkcií. Inštitucionálna 
kooptácia tak umožňuje lídrom viac zamerať ich represívne taktiky na jednotlivcov, 
ktorí predstavujú najväčšiu hrozbu vláde v kontraste s nerozlišujúcimi represiami 
voči všetkým občanom cez spoločenské obmedzenia slobody slova či zhromažďo-
vania, ktoré môžu potenciálne vyvolať nespokojnosť“ (Frantz – Kendall –Taylor, 
2013: 3).

Escriba-Folch (2010) argumentuje, že sú to práve hybridné režimy, ktoré sú často 
náchylnejšie na politický teror, ako uzavreté autokracie. Dôvodom je, že v období 
volieb, kedy sa prirodzene zvyšuje riziko nenásilného odchodu autokrata, represív-
ne zložky v záujme stabilizácie režimu využívajú zosilnený politický teror. Dôvo-
dom je aj fakt, že autokrati si uvedomujú, že najviac demokratizácií prebehlo práve 
v krajinách, ktoré uskutočnili predošlú liberalizáciu (Hadenius – Teorell, 2006). Na 
druhej strane režimy, ktoré fungujú na kooptácii a represii ako základných inštru-
mentoch moci, sú ohrozené práve represívnymi zložkami, ktoré sa môžu nakoniec 
obrátiť proti lídrovi. Podľa výskumu Frantza a Kendall-Taylor (2013: 27), autokracie 
s multistraníckym systémom majú vyššiu úroveň tvrdých (fyzických) sankcií a niž-
šiu úroveň mäkkých sankcií. Hlavným odkazom je, že kooptácia prináša zmeny 
v rozsahu a spôsobe, akým líder používa represie. Konkrétne, vytváranie legislatívy 
a multistraníckeho systému vedie lídra k  redukcii mäkkých represií, avšak, tento 
pozitívny vývoj prichádza zároveň s nárastom tvrdých represií voči jednotlivcom. 

Vďaka silnému organizačnému dosahu režimov jednej strany, kde je vládna 
strana silne decentralizovaná a schopná pokryť väčšinu inak autonómnych kanálov 
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participácie a mobilizácie a siete tajných služieb, represie nie sú najtypickejším pre-
javom snahy o stabilizáciu režimu. Naopak, vojenské režimy, vďaka ich slabej orga-
nizačnej sile, dosahu na spoločnosť a komparatívnej výhode v oblasti donucovania, 
využívajú represie častejšie. Monarchie sa podobne ako vojenské režimy zväčša spo-
liehajú na úzku vládnu kliku v podobe kráľovskej rodiny a jej kruhu. Napriek tomu, 
že väčšina z nich má k dispozícii historickú alebo náboženskú legitimitu, spravid-
la netvoria inštitúcie (ako napríklad politické strany), ktoré by dokázali efektívne 
kontrolovať opozičnú antirežimovú činnosť. Aj z tohto dôvodu sú charakteristické 
využívaním represií. Avšak vzhľadom na to, že ich expertíza v donucovacej oblasti 
je minimálna, musia sa spoliehať na armádne a policajné zložky pri odhaľovaní kon-
špiračnej činnosti a organizovanej opozície (Fjelde, 2010: 199). V každom prípade 
však využívanie fyzickej sily na potláčanie opozície predstavuje pre nedemokratické 
režimy riziko, keďže môže iba posilniť motivácie disidentov zvrhnúť režim.

Násilné represie totiž výrazne znižujú možnosť nenásilného odchodu autokra-
ta (porážka vo voľbách, odstúpenie, koniec volebného obdobia) a  tým sa zvyšuje 
pravdepodobnosť jeho zvrhnutia násilnou cestou. Represie tak môžu v mnohých 
prípadoch prerásť do násilných aktivít disidentov namierených voči režimu. Tu sa 
potom prepája dimenzia represií ako nástroja na udržanie, stabilizáciu autokracie, 
s  dimenziou jeho bezpečnosti a  tým v  konečnom dôsledku aj samotnej stability, 
prípadne pretrvania. Extrémne nízka miera donucovania typicky nemotivuje disi-
dentov k násiliu. Sú to skôr režimy, kde zaznamenávame strednú úroveň donucova-
nia, ktoré sú charakteristické násilnou spätnou väzbou (Davenport, 2004). V tomto 
ohľade je však otázne, čo určuje mieru optimálneho zapojenia donucovacích or-
gánov. Miera represívnosti režimu tak funguje ako jeden z   indikátorov stability 
režimu. Z pohľadu teórie ovplyvňuje charakter hrozieb pre režim rozsah represií, ale 
zároveň aj rozsah represií ovplyvňuje mieru organizovania disentu a tým následnú 
politickú hrozbu. Donucovacia schopnosť štátu je kritická pre stabilitu súťaživého 
autoritárskeho režimu. Väčšia schopnosť vlády predchádzať alebo potlačiť opozič-
né protesty znamená väčšie šance na prežitie. Pri donucovaní vysokej intenzity sú 
viditeľné činy, ktoré sa zameriavajú na veľké množstvo ľudí, najdôležitejších jednot-
livcov alebo hlavné inštitúcie.

Terorizmus a zlyhané štáty

Jednou z najväčších výziev pre pretrvanie súčasných nedemokratických režimov 
je hrozba terorizmu a ozbrojeného povstania v krajine. Z teoretického pohľadu sú 
ciele teroristických aktivít v demokratických a nedemokratických režimoch rozdiel-
ne. Kým v demokraciách je vláda obmedzená verejnou mienkou, v autokraciách len 
úzkou elitou okolo autokrata. Ciele teroristických útokov sa teda v demokraciách 
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omnoho častejšie zameriavajú na civilistov, kým v autokraciách skôr na kapacity 
režimu - vládnych predstaviteľov, policajné a bezpečnostné zložky a infraštruktú-
ru režimu. Aj keď sú demokratické režimy častejším terčom teroristických útokov 
ako nedemokratické režimy, takmer štvrtina všetkých teroristických organizácií 
a 40 percent útokov medzi rokmi 1970-2007 vznikli práve v autokraciách (Aksoy 
– Carter – Wright, 2011: 3). Ako konštatuje Lacquer (1999: 145) „je ťažké vybaviť 
si jedinú krajinu Blízkeho východu, ktorá by nemala nedávnu skúsenosť s teroriz-
mom, snáď okrem najautoritárnejších štátov ako Irán a Irak (do roku 2003)7, kde je 
jediným typom terorizmu štátny terorizmus.“ 

Z pohľadu príčin tohto javu, kvantitatívny výskum 37 moslimských štátov od 
Testasa (2004) ukazuje, že vyššia miera štátnych represií znižuje teroristickú akti-
vitu. Na druhej strane podľa Crenshawovej (1991: 74), ak vláda pri potláčaní tero-
rizmu používa výhradne represiu, stane sa obeťou vlastných taktík. Teroristi totiž 
odpovedajú na silové opatrenia zvýšeným násilím. Toto naznačuje existenciu „zača-
rovaného kruhu“. Navyše teroristické skupiny využívajú násilie strategicky, aby pou-
kázali na represívnu politiku režimu a tým si získali ľudovú podporu. Represie te-
roristických hnutí tak majú dvojaký efekt. Na jednej strane znižujú schopnosť hnutí 
zorganizovať efektívne teroristické kampane, na druhej strane zvyšujú ideologické 
odhodlanie skupín a sympatizantov mobilizovať sa do budúcnosti (Mesquita, 2005: 
525). Tento fakt dokladujú aj Walsh a Piazza (2010). Autori sa nezameriavajú na di-
chotómiu demokracia - autokracia, ale na mieru porušovania ľudských práv, najmä 
s ohľadom na fyzickú integritu – mimosúdne zabíjanie teroristov, týranie, zmiznu-
tia, a politické väznenie. Represie tohto typu znižujú podporu režimu v spoločnosti, 
ale aj v zahraničí. Ako ukazuje príklad Egypta, až prechod k nerozlišujúcemu násiliu 
zo strany teroristov dokázal nakloniť verejnú mienku a spoločenskú podporu bližšie 
smerom k režimu. 

Nedemokratické politické režimy majú zväčša vybudované silové zložky, ktoré sú 
schopné pomerne efektívne potláčať teroristické operácie. Stredná úroveň politic-
kých slobôd súvisí s vyššou pravdepodobnosťou terorizmu, ako v silne autokratic-
kých alebo silne demokratických režimoch (Abadie, 2004). Toto súvisí s efektívnej-
šími protiteroristickými opatreniami silne demokratických a silne autokratických 
režimov. Možno konštatovať, že napríklad vojenské režimy, autokracie jednej strany 
a dynastické monarchie sú vystavené rovnakej pravdepodobnosti terorizmu ako de-
mokracie, kým personalistické diktatúry a nedynastické monarchie sú menej prav-
depodobným terčom. Tento fakt vyplýva z prepojenosti moci na verejnú mienku. 
Ak existuje aspoň minimálna možnosť, že verejná mienka dokáže vyvinúť tlak na 
politikov, je vysoká pravdepodobnosť, že sa isté skupiny obyvateľstva budú snažiť  
 

7  Poznámka autorov.
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dosiahnuť svoje ciele násilnou cestou (Conrad – Conrad – Young, 2012). Dôvodov 
je viacero. Po prvé, zdanie určitej zúčtovateľnosti voči verejnosti môže prinútiť vlá-
dy vyhovieť požiadavkám teroristov. Po druhé, čím je režim viac otvorený, tým je 
teroristický útok viac medializovaný a dostáva sa mu viac pozornosti. V personalis-
tických diktatúrach a monarchiách je budúcnosť elít závislá na autokratovi. Tento 
fakt znižuje potenciál prevratu a tým aj responzívnosti voči teroristom. Je totiž jed-
noduchšie zachovať jednotnosť elít pri postupe voči teroristom.

Piazza (2008) zistil, že zlyhané štáty sa štatisticky častejšie stávajú obeťami tero-
rizmu, sú totiž útočiskom viacerých teroristických organizácií a ich občania sa čas-
tejšie zapájajú do medzinárodných teroristických incidentov. Za zlyhaný štát mož-
no považovať ten, ktorý nemá monopol legitímneho násilia na celom území. Tieto 
štáty majú problém kontrolovať národné hranice, neštátnych aktérov a  násilie sa 
často prelieva až do občianskej vojny. Ako príklad môže poslúžiť Somálsko, Jemen, 
Sudán, Irak a Afganistan, z ktorých sa terorizmus exportuje aj do priľahlých regió-
nov. Okrem štátneho násilia je kľúčovým zlyhaním aj administratívna neschopnosť 
poskytovať základné služby v sociálnej, ekonomickej a právnej oblasti. Pre teroris-
tické organizácie je preniknutie, regrutácia a operovanie v rámci zlyhaných štátov 
jednoduchšie. Poskytujú totiž príležitosti, nižšie náklady na organizáciu, tréning, 
logistiku a komunikáciu v rámci teroristickej siete bez väčších zásahov štátnej enti-
ty. Jednoduchšie si tiež získavajú priaznivcov, keďže frustrácie obyvateľstva sú v ta-
kýchto oblastiach obrovské a  násilie, vzhľadom na neschopnosť vlády zabezpečiť 
elementárnu bezpečnosť je vnímané ako prirodzené (Piazza, 2008). Zlyhané štáty, 
tiež ponúkajú teroristom financovanie pomocou iných ilegálnych aktivít, napríklad 
produkciou a obchodom s narkotikami, zbraňami a podobne. 

Koncept zlyhaného štátu však má aj svoje zásadné nedostatky. Podľa neho to-
tiž zlyhané štáty produkujú terorizmus pretože sú štrukturálne slabé a ich slabosť 
sa prejavuje neschopnosťou zastaviť terorizmus. Ide tak  o  tautológiu (Campos  
– Gassebner, 2009: 5). Avšak domáca politická nestabilita, ktorá stojí za vznikom 
terorizmu v nedemokratickom režime často vychádza aj z kombinácie politických 
a  socioekonomických zlyhaní. Na druhej strane aj eskalácia aktivít teroristických 
skupín, ktorá vytvára túto nestabilitu, môže mať svoje špecifické dlhodobé príčiny 
a spúšťače. Odpoveď na terorizmus môže prebehnúť v zásade na troch úrovniach. 
Na individuálnej úrovni môže mať formu koncesií, vyjednávaní, zákonných postu-
pov, alebo súdnych sporov. Na celoštátnej úrovni prebieha často celoplošný zákaz 
činnosti organizácii podozrivých z terorizmu, vyhlásenie výnimočného stavu, vy-
užívanie informácii tajnej služby, infiltrácia a sabotáž, cielené atentáty na teroristov 
a mučenie vo väzniciach. Na nadnárodnej úrovni môže mať odpoveď na terorizmus 
formu medzinárodnej protiteroristickej koalície, regionálnej spolupráce, koordiná-
cie finančných sankcií pre organizácie alebo štáty ktoré ich sponzorujú. Dôležitá je 
aj spolupráca tajných služieb a spolupráca v oblasti vybavenia a tréningu protitero-
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ristických jednotiek v postihnutých krajinách (Harmon, 2007). Ďalšou z metód za-
stavenia terorizmu, ktorú používajú štáty sú deradikalizačné iniciatívy. Tie v prípa-
de islamských militantov majú formu šírenia oficiálneho islamu, ktorý je v opozícii 
voči násiliu a má za úlohu “prevychovať” militantov (Rabasa et al., 2010). Napokon, 
posledným typom reakcie na teroristické hnutia môže byť povolenie ich partici-
pácie v politike. Predpokladom je, že ak konkrétna politická opozícia v autokracii 
nemá  možnosti na legalizáciu a prístup k legislatíve, zvyšuje sa pravdepodobnosť, 
že sa zapojí do teroristických aktivít (Aksoy – Carter – Wright, 2011). 

Participácia môže mať dvojaký efekt na teroristické hnutia. Tie hnutia ktoré sú 
schopné získavať ľudovú podporu – Hamás, Hizballáh, Gama’a al-Islámíja a iné sa 
môžu umierňovať a postupne zbavovať násilného boja. Na druhej strane, tie kto-
ré nemajú širšiu spoločenskú podporu ako väčšina salafistických džihádistických 
skupín, pravdepodobne demokratizácia významne neovplyvní (Kaye a kol., 2008). 
Povolenie participácie má tak veľmi nejednoznačný charakter. Tento fakt dokla-
duje aj Katerina Dalacoura (2006), ktorá zisťuje, že v niektorých prípadoch výraz-
né obmedzenie participácie viedlo k vzniku terorizmu ako v Egypte, avšak v po-
dobnom prostredí v Tunisku nevzniklo koordinované teroristické hnutie. Dôvody 
možno identifikovať v odlišnej miere potláčania islamistov (kompletná deštrukcia 
ich štruktúr, alebo istá miera autonómie) a v odlišnom ideologickom kontexte, res-
pektíve v miere jeho legitimity, ktorá je pre islamistické hnutia kľúčová (Pevná, 
2014).

Dôležitou štrukturálnou podmienkou z hľadiska bezpečnosti nedemokratického 
režimu sú aj frustrácie obyvateľstva prameniace z diskriminácie. Ide o konkrétnu 
nespokojnosť v identifikovateľnej skupine obyvateľstva, ako napríklad etnické men-
šiny, ktoré pociťujú diskrimináciu zo strany väčšiny. V tomto prípade medzi nimi 
musí existovať pocit, že dané status quo je nezaslúžené, nespravodlivé a že vláda, 
alebo konkrétne skupiny sú za ňu zodpovedné (Crenshaw, 1981). Etnická hetero-
genita spoločnosti tradične rozdeľuje spoločnosť a sťažuje dosiahnutie kompromisu 
a konsenzu. Týmto spôsobom sa tiež oslabuje potenciál demokratizácie a politickej 
plurality, keďže otvorená participácia prináša riziko vyostrenia sektárskych konflik-
tov. Dôvodom je, že v krajinách s menšou skúsenosťou s demokratickým a mie-
rovým riešením konfliktov, sa podobne ako v Libanone, zvyknú politické strany 
koncentrovať na etnické, náboženské alebo iné identity, ktoré im ponúkajú vyšší 
mobilizačný potenciál ako občiansko-právna agenda (Horowitz, 1985). Na dru-
hej strane, legitimita autoritárskeho lídra premosťujúceho konflikty v rozdelených  
a multietnických spoločnostiach, neobstojí pri hlbšej analýze množstva demokracií, 
ktoré majú podobný kontext (Fish – Brooks, 2004). Navyše, práve opoziční lídri 
často umelo vyvolávajú polarizáciu medzi náboženskými a etnickými skupinami 
za účelom mobilizácie k masovej akcii namierenej proti režimu, pomocou ktorej 
sa usilujú zmeniť distribúciu moci a nahradiť vládnucu skupinu v autokratickom 
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režime. Množstvo štúdií publikovaných v posledných rokoch poukazuje tiež na fakt, 
že ozbrojený konflikt a terorizmus nesúvisia priamo s nízkou úrovňou vzdelanosti, 
chudobou, náboženskou alebo etnickou fragmentáciou, ale najsilnejšia kauzalita sa 
ukazuje v miere absencie občianskych slobôd (Krueger – Malečková, 2003). 

Napokon, aj prírodné katastrofy ako zemetrasenia alebo záplavy so sebou nesú 
potenciál na destabilizáciu a prípadné ohrozenie pretrvania režimu. Neefektívna 
odpoveď vlády na prírodné katastrofy, či už v prípade zemetrasenia v Egypte v roku 
1992, v Mexiku v roku 1985 alebo v Nikarague, ukazuje slabiny režimu a otvára 
priestor pre protesty obyvateľstva a potenciálny kolaps režimu (Mesquita – Smith, 
2010: 947). Keďže ide o javy, ktoré autokrati nedokážu predvídať, následná proti 
režimová mobilizácia môže byť z tohto pohľadu úspešná. 

Ako naznačil prehľad odbornej literatúry, bezpečnosť režimu sa v  súvislosti 
s  jeho pretrvaním dá koncipovať ako minimálna alebo žiadna prítomnosť ozbro-
jených stretov, protestov alebo teroristických aktivít v hraniciach daného štátu. Aj 
z tohto dôvodu je dôležité sledovať, ako sa daný režim umiestňuje v rebríčku zlyha-
ných štátov a iných indikátoroch, ktoré vypovedajú o bezpečnosti v štáte. V mno-
hých prípadoch však režimy využívajú vysokú mieru represií, aby zabránili vzniku 
takýchto bezpečnostných hrozieb. Samotné tvrdé represie a ich pozitívny účinok na 
pretrvanie je závislý od typu režimu (v režimoch jednej strany, kde je efektívna ko-
optácia, nie sú natoľko potrebné; na druhej strane v režimoch hegemonickej strany, 
ktoré natoľko nevyužívajú potláčanie práv a slobôd, je miera represií často vyššia, 
podobne je to aj v prípade monarchií a vojenských režimov, ktoré nemajú efektívne 
kooptačné mechanizmy). Preto sme v  tejto časti ako naše indikátory určili Index 
zlyhaného štátu, mieru politického násilia, mieru fyzickej integrity, index globálne-
ho mieru a index terorizmu.

Spojitosť pretrvania nedemokratických režimov a  spomínaných ukazovateľov 
v dimenzii bezpečnosti režimu, ako aj ostatných dimenzií, podrobnejšie priblížime 
v metodologickej kapitole. Pri hľadaní širších súvislostí zrútenia, respektíve pretr-
vania režimu je nutné vyhnúť sa zovšeobecňujúcim vysvetleniam, ktoré berú do 
úvahy primárne štrukturálne podmienky alebo výsostne agenciu dôležitých aktérov 
v režime. Táto kniha si tak stanovila za úlohu preklenúť tieto dve roviny a ponúk-
nuť vysvetlenia stability na základe širšieho záberu indikátorov, ktoré analyzujeme 
v rámci metodologickej kapitoly, a ktoré vychádzajú z dostupnej akademickej lite-
ratúry k tejto téme. Zároveň sa v nej pokúsime validovať tri základné hypotézy, a to:
H1. Režimy s  vyššou inštitucionálnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu 

lepšie, ako režimy s nižšou inštitucionálnou výkonnosťou
H2. Režimy s vyššou ekonomickou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu lepšie, 

ako režimy s nižšou ekonomickou výkonnosťou
H3. Režimy s vyššou bezpečnostnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu lep-

šie, ako režimy s nižšou bezpečnostnou výkonnosťou
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Táto publikácia v metodologickej kapitole pracuje s tromi kategóriami faktorov, 
ktoré potenciálne môžu vysvetliť pretrvanie a zrútenie režimov (inštitucionálna vý-
konnosť režimu, ekonomická výkonnosť a bezpečnostná výkonnosť režimu). Vý-
sledkom nášho výskumu tak bude identifikácia najdôležitejších faktorov prispie-
vajúcich k pretrvaniu nedemokratických režimov. V práci sme si tiež zadefinovali 
prítomnosť protestov ako kontrolnú premennú. Dôvodom je, že v množstve prípa-
dov, ktoré tvoria našu vzorku krajín z Blízkeho východu, Severnej Afriky a Strednej 
Ázie, od roku 2010 bol zaznamenaný nárast protestných aktivít. Ako v minulosti 
počas tretej vlny demokratizácie, alebo počas farebných revolúcií, pod vplyvom na-
rastajúcej globalizácie sa uskutočňuje  difúzia informácií, ktoré zásadne ovplyvňujú 
postup protestnej masy v krajinách, v ktorých identifikujeme prítomnosť nedemok-
ratického režimu. Je teda kľúčové zistiť, čo spôsobuje rozdiel v konečnom výsledku 
týchto protestov a teda prečo niektoré režimy pretrvali a dokázali odolávať vnútor-
nému a vonkajšiemu tlaku na zmenu, a prečo sa niektoré z nich zmenili.  
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2.  
metoDologIcKé výchoDIsKá

Ivana Imreová – Mária Kučerová

◆◆◆

V tejto časti práce sa venujeme metodologickým východiskám nášho výskumu. 
Na začiatku stanovíme a identifikujeme výskumný problém a výskumné otázky. Ná-
sledne odôvodníme výber prípadov zvolených pre analýzu, metódu výskumu a tiež 
výber indikátorov, ktoré sú pri výskume použité. V tejto časti práce tiež podrobne 
popíšeme proces tvorby faktorov, ktoré sme určovali pomocou faktorovej analýzy 
a hĺbkového teoretického poznania predchádzajúcich výskumov týkajúcich sa pre-
trvania režimov.

Predkladaná publikácia sa venuje problematike pretrvania nedemokratických 
režimov. Základným cieľom výskumu, rovnako aj celého projektu, je analýza a od-
halenie podmienok pretrvania nedemokratických režimov Severnej Afriky, Blízke-
ho východu a Strednej Ázie. Ide o  zaujímavé a pomerne špecifické regióny, ktorých 
analýza môže prispieť k empirickému výskumu tohto geografického priestoru a tiež 
prispieť k rozvoju teoretickej debaty ohľadom možností pretrvania režimov. Našim 
základným zámerom je zistiť, prečo niektoré z analyzovaných režimov pretrvali, 
kým v iných sa režim zrútil, prípadne došlo k jeho zmene. Na základe výskumného 
cieľa a zámeru je formulovaná základná výskumná otázka tejto publikácie: Aké fak-
tory ovplyvňujú pretrvanie nedemokratických režimov?

Pre výskum uskutočnený v nasledujúcich častiach práce sme zvolili dve základ-
né metódy, rozdelené do dvoch samostatných častí – Kvalitatívnu komparatívnu 
analýzu a  prípadové štúdie. V  kapitole 3 sa venujeme výskumu podmienok pre-
trvania nedemokratických režimov pomocou Kvalitatívnej komparatívnej analýzy 
(Qualitative Comparative Analysis, ďalej QCA). QCA bola ako samostatná metóda 
výskumu vytvorená v 80. rokoch 20. storočia a v súčasnosti predstavuje jednu z naj-
používanejších metód výskumu v spoločenských aj humanitných vedách. V kapi-
tolách 4, 5 a 6 venujeme pozornosť vybraným prípadom zahrnutým vo výskumnej 
vzorke a prostredníctvom metódy prípadovej štúdie podrobne popíšeme špecifické 
podmienky týchto režimov, ktoré mohli mať vplyv na ich pretrvanie.
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2.1. Kvalitatívna komparatívna analýza

Kvalitatívna komparatívna analýza je v súčasnosti čoraz viac používanou metódou 
nielen v spoločenských vedách. Vytvorená bola v 80. rokoch 20. storočia Charlesom 
Raginom, ktorý zdôrazňoval potrebu vytvorenia metódy, ktorá by vedcom 
umožňovala hĺbkovú analýzu jednotlivých prípadov vo výskumnej vzorke i analýzu 
veľkého počtu prípadov a následné formulovanie vedeckého zovšeobecnenia. Ako 
zdôrazňuje Rihoux a Ragin (2009: 13), QCA sa svojim charakterom nachádza niekde 
medzi klasickou komparatívnou metódou a štatistickými metódami výskumu. Zo 
svojej povahy totiž kombinuje starostlivý výber prípadov, založený na klasickom 
komparatívnom výskume najpodobnejších, resp. najrozdielnejších prípadov8, a zá-
roveň je založená aj na zodpovednom výbere premenných a ich kvantifikovaní, čím 
sa približuje štatistickým metódam výskumu. 

QCA ako analytický prístup a zároveň technika analýzy dát

Na QCA je možné nahliadať ako na analytický prístup, aj ako na špecifickú tech-
niku výskumu. V prípade využitia  QCA ako analytického prístupu je potrebné zdô-
razniť spôsob, akým pristupuje k teórii a prípadom, ktoré sú súčasťou výskumnej 
vzorky. Na základe opakujúcej sa analýzy zvolených prípadov pomocou vybranej 
teórie, výskumník prostredníctvom QCA neustále prehodnocuje prítomnosť jed-
notlivých prípadov vo výskumnej vzorke a tiež premenných, ktoré v analýze využí-
va. Cieľom tohto procesu je vytvorenie nového výskumného prístupu, ktorý v sebe 
spája výhody oboch klasických vedeckých prístupov – na prípady zameraného 
výskumného procesu a na premenné zameraného výskumného procesu (Rihoux, 
2006: 681). Ak na QCA nahliadame ako na špecifickú techniku výskumu, zame-
riavame sa na druhú časť výskumnej práce spojenej s aplikovaním tejto výskumnej 
metódy. V tejto fáze sú už jasne stanovené všetky prípady vybrané na analýzu, rov-
nako ako aj všetky premenné. Cieľom je nájsť a určiť vo vybraných dátach model, 
ktorý by kombináciou špecifických premenných vysvetľoval vznik sledovaného vý-
sledku (Wagemann – Schneider, 2007). 

Ako už bolo naznačené, cieľom QCA je prepojenie výhod oboch základných 
typov výskumu – a  to kvalitatívneho výskumu zameraného na prípady, a kvanti-

8 Pri komparatívnom dizajne založenom na najpodobnejších prípadoch (most similar cases) sú pri 
výbere prípadov do výskumného dizajnu zaradené také prípady, ktoré vykazujú podobnosť v nezá-
vislých premenných a rozdiel v závislej premennej a vo výsledku. Pri komparatívnom dizajne zalo-
ženom na najrozdielnejších prípadoch (most different cases) sú do výskumného dizajnu zaradené 
také prípady, ktoré vykazujú rozdiel v nezávislých premenných a rovnaké sú len v závislej premennej 
a vo výsledku. Viac pozri Della Porta – Keating, 2008: 214.
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tatívneho výskumu zameraného na premenné. Pozitívom kvalitatívneho výskumu 
pomocou QCA je holistický prístup, v ktorom je „každý individuálny prípad pova-
žovaný za komplexnú entitu, celok, ktorému treba porozumieť a na ktorú sa nesmie 
v priebehu analýzy zabudnúť“ (Rihoux – Lobe, 2009: 223). Samozrejme, z pohľadu 
kvantitatívnych metód môže byť holistický prístup k prípadom považovaný za sla-
binu tejto metódy analýzy dát. Ďalšou z mnohých výhod kvalitatívneho výskumu 
QCA je snaha o zachovanie komplexnosti výsledkov výskumu. QCA vytvára kon-
cept tzv. viacnásobnej spojenej kauzality, čím necháva priestor pre pôsobenie via-
cerých rovnocenných vysvetľovacích modelov pre ten istý jav (Rihoux, 2006: 682). 
QCA sa tiež snaží využiť výhody kvantitatívneho typu výskumu. Tým, že do výsku-
mu umožňuje zahrnúť veľké množstvo prípadov, vytvára priestor na možné zovše-
obecnenie záverov, ktoré nie je pri analýze malého počtu prípadov kvalitatívnymi 
metódami možné. Aplikovaním Booleovej algebry navyše umožňuje redukovanie 
prípadov na vopred vhodne vybrané premenné, alebo skupinu premenných a tým 
vytvára podmienky na možnosť replikácie výsledkov výskumu. Booleova algebra 
tak napomáha vytváraniu pomerne jasných, jednoduchých vysvetľovacích modelov 
na základe identifikovania dostatočných a nevyhnutných podmienok pre vznik skú-
maného javu. Výsledkom analýzy nemusí byť  identifikovanie jednej nevyhnutnej 
(dostatočnej) podmienky pre vznik daného javu, ale aj súboru, resp. kombinácie 
nevyhnutných a dostatočných podmienok (Rihoux, 2006: 682-683). 

Pri aplikácii metódy QCA zohráva teória dôležitú úlohu v oboch základných fá-
zach realizácie výskumu - v procese výberu prípadov a premenných, rovnako ako 
v procese analýzy dát a vyhodnocovania výsledkov. Ako zdôrazňuje Ragin, „keď je 
hodnotený daný model, teória poukazuje na užitočné podmienky, ktoré by mohli byť 
do modelu zahrnuté a pomáha v ich operacionalizácii“ (Rihoux – Ragin, 2009: 6). 

V prvej fáze výskumu je dobrá teoretická orientácia potrebná pre správny vý-
ber prípadov vhodných pre analýzu. Úlohou výskumníka je na základe hĺbkového 
poznania jednotlivých prípadov rozhodnúť o tom, ktoré prípady budú do analýzy 
zahrnuté, a ktoré z nej budú vynechané. Výborná znalosť prípadov tiež umožňuje 
identifikovať dôležité alebo atypické, paradoxné prípady, ktorých prítomnosť vo vý-
skume môže zvýšiť kvalitu konečného vysvetľovacieho modelu. Od správne zvole-
nej teoretickej orientácie sa tiež odvádza vhodná operacionalizácia a výber premen-
ných zvolených pre analýzu, a prípadné neskoršie prehodnocovanie ich zaradenia 
do výskumu. Teória zohráva dôležitú úlohu tiež v závere výskumu, keď výskumník 
prostredníctvom nej môže analyzovať rozdielne vysvetlenia, riešenia a môže sa roz-
hodnúť pre aplikáciu jedného z nich. Prostredníctvom dobrého teoretického pozna-
nia jednotlivých prípadov môže výskumník tiež identifikovať príčiny rozdielneho 
výsledku výskumu v určitých špecifických prípadoch (Rihoux – Ragin, 2009: 7).

Okrem dobrého teoretického poznania skúmanej problematiky, ako kľúčové-
ho prvku možnosti využitia QCA, sú pre túto metódu výskumu kľúčové aj ďalšie 
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dva teoretické koncepty a to koncept nevyhnutnosti a koncept dostatočnosti. Oba 
koncepty sú dôležité hlavne pri analýze a interpretovaní výsledku výskumu. Ak je 
produktom výskumu vznik dvoch a viac modelov vzťahujúcich sa k rovnakému vý-
sledku, je potrebné zamerať sa na faktory, ktoré všetky vysvetľujúce modely obsahu-
jú. Na základe analýzy je následne potrebné určiť, ktoré z faktorov obsiahnutých vo 
vysvetľovacích modeloch sú nevyhnutné, a ktoré len postačujúce pre vznik daného 
výsledku. Na základe tohto procesu je možné identifikovať ten faktor, ktorý je pre 
vznik výsledku kľúčový a teda musí pôsobiť vždy, keď k danému výsledku dôjde 
(Rihoux – Ragin, 2009: 10-11).

QCA, ako analytický prístup, ale aj technika výskumu stojí na piatich základ-
ných predpokladoch: 
1.  nepredpokladá uniformitu kauzálneho efektu 
2.  nepredpokladá trvalú kauzalitu 
3.  nepredpokladá homogenitu jednotiek
4.  nepredpokladá aditivitu
5.  nepredpokladá kauzálnu symetriu 

Prvý z predpokladov QCA o existencii viacerých kauzálnych efektoch zdô-
razňuje, že QCA, ako metóda výskumu, umožňuje tzv. „viacnásobnú krátkodobú 
kauzalitu“. To znamená, že umožňuje identifikáciu niekoľkých kauzálnych vplyvov, 
prostredníctvom ktorých môže vzniknúť rovnaký jav. S týmto úzko súvisí aj druhý 
predpoklad o krátkodobej kauzalite. Takýmto spôsobom možno totiž prostredníc-
tvom QCA vytvoriť viacero alternatívnych modelov, ktoré vysvetľujú vznik toho 
istého javu. Odmietnutie aditivity, ako ďalší z predpokladov QCA znamená, že „ne-
závislý vplyv na výsledok je odmietnutý a je nahradený predpokladom o spojenej 
kauzalite“(Rihoux – Ragin, 2009: 9). Výsledný jav tak môže vzniknúť pôsobením 
viacerých faktorov súčasne. Taktiež predpoklad o kauzálnej symetrii je v rámci me-
tódy QCA odmietnutý. Namiesto neho je prijatý predpoklad o kauzálnej asymetrii, 
ktorý znamená, že prítomnosť alebo neprítomnosť výsledku nepotrebuje dve rozlič-
né vysvetlenia (Rihoux – Ragin, 2009: 9).

Využitie a typy QCA

Napriek tomu, že je použitie QCA spájané primárne s  vytváraním nových 
vysvetľovacích modelov, môžeme identifikovať až päť rôznych typov využitia QCA 
ako metódy výskumu (Rihoux – Lobe, 2009: 225). QCA môže byť v najjednoduchšej 
verzii využitá na zber a následnú sumarizáciu existujúcich dát, teda na „opísanie 
prípadov v syntetickej podobe vytvorením pravdivostnej tabuľky ako nástroja na ich 
analýzu a vytvorenie typológie“ (Rihoux – Lobe, 2009: 225). Druhý spôsob využitia 
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metódy QCA spočíva v jej použití na kontrolu koherencie prípadov vybraných pre 
analýzu. Ako zdôrazňuje Ragin, v procese analýzy (použitím QCA) môže výskumník 
odhaliť odporujúce si konfigurácie - prípady, ktoré sú si vo vybraných kritériách 
podobné, ale majú rozdielne výsledky. Hľadaním riešení pre nájdené odporujúce 
si konfigurácie výskumník jednak získa dodatočné informácie o prípadoch a tiež 
vytvorí oveľa koherentnejší typ dôkazu (Rihoux – Ragin, 2009: 16).  QCA je tiež 
možné využiť na testovanie už existujúcich teórií a hypotéz s cieľom ich potvrdenia, 
prípadne falzifikácie. QCA je optimálnou metódou na tento typ analýzy, keďže 
umožňuje systematické a  zároveň empirické testovanie hypotéz a  teórií (Rihoux 
– Ragin, 2009: 16). V úzkom spojení s predchádzajúcim využitím sa QCA môže 
tiež využiť na rýchle overenie už predtým formulovaného kauzálneho vzťahu. 
Posledným spôsobom, ako možno QCA využiť, je práve formulovanie a vytváranie 
nových teoretických vysvetľovacích modelov. Prostredníctvom pravdivostnej 
tabuľky môže výskumník získať pomerne jasnú kombináciu premenných, z ktorej 
môže analýzou získať a interpretovať jednoduchý parsimónny vysvetľovací model 
(Rihoux – Lobe, 2009: 225). 

QCA prostredníctvom rôznych spôsobov jej použitia ponúka pomerne 
široké spektrum možností práce s  dátami. Použitím jednej a  tej istej metódy 
a  prostredníctvom „dialógu s  vybranými prípadmi“ (Rihoux – Ragin, 2009: 16) 
môže výskumník overiť už formulované hypotézy a  predpoklady, falzifikovať ich 
a zároveň formulovať nové.

Hoci sa QCA v literatúre často používa na označenie jedného špecifického typu 
metódy výskumu, rozšírením tejto metódy do rôznych oblastí výskumu a s rastom 
intenzity jej použitia došlo k vytvoreniu 3 základných typov QCA. Prvým základ-
ným, pôvodne vytvoreným typom QCA, je tzv. crisp-set QCA. Pri využití tejto me-
tódy sa na identifikáciu prítomnosti/ neprítomnosti vybraných premenných v prípa-
doch používa striktne binárne kódovanie (teda 1 a 0). Tento typ QCA je najvhodnejší 
v prípade, že je množstvo vybraných prípadov pre analýzu obmedzené, v rozmedzí 
do 30 – 40 prípadov (Wagemann – Schneider, 2007: 7). Ďalším typom QCA je tzv. 
multi-value QCA. V tomto type QCA prípady v  jednotlivých premenných opäť 
môžu nadobúdať rôzne hodnoty v rámci určenej škály (teda nielen hodnoty 1 a 0), 
avšak výsledok si zachováva binárne kódovanie. Ak použijeme túto metódu môže 
byť vytvorené značné množstvo špecifických kombinácií premenných (modelov) len 
pre jeden prípad. Z tohto dôvodu sa odporúča, aby bol počet hodnôt, ktoré môžu 
jednotlivé prípady nadobúdať, obmedzený. Posledný typ, tzv. fuzzy-sets QCA, ktorá 
bola Raginom vytvorená v roku 2000, umožňuje výskumníkovi vytvoriť škálu stupňa 
prítomnosti / neprítomnosti identifikovanej premennej v danom prípade. V prípa-
de využitia tohto typu QCA teda prípady a tiež výsledok v jednotlivých vybraných 
premenných nenadobúdajú len binárne hodnoty 0 a 1, ale v zásade celý rad hod-
nôt v identifikovanej určenej škále. Tento typ QCA je vhodné použiť v prípade, keď 
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máme vo výskumnej vzorke zahrnuté veľké množstvo prípadov a klesá nevyhnutná 
potreba podrobného poznania každého prípadu zaradeného do výskumnej vzorky. 
Fuzzy-sets QCA sa takto posúva od výskumu orientovaného na prípady k typu vý-
skumu, v ktorom dôležitú úlohu zohráva výber premenných (Rihoux, 2006: 685).

Vytvorením ďalších dodatočných techník a alternatív metódy QCA sa Ragin 
snažil primárne vyrovnať s kritikou, ktorú voči QCA vzniesli či už zástancovia kom-
paratívnej metódy, prípadne zástancovia kvantitatívnych metód výskumu. Takto 
vzniklo viacero typov metódy QCA, ktoré poskytujú možnosť výberu lepšej, resp. 
vhodnejšej metódy vzhľadom na typ výskumu, počet premenných a prípadov zahr-
nutých v analýze. Pri výskume v tejto publikácii využívame typ crisp-set QCA a to 
z viacerých dôvodov. Počet prípadov pre analýzu nepresahuje 30, teda je pomerne 
obmedzený, na čo je najvhodnejšie použiť práve crisp-set QCA. Pri aplikovaní mul-
ti-value QCA by nám vzhľadom na obmedzený počet prípadov mohlo vzniknúť 
značné množstvo unikátnych konfigurácií vzťahujúcich sa len k jednému prípadu.  
Pre kódovanie závislej premennej, teda pretrvania režimu, je postačujúce binárne 
kódovanie, keďže sme si jasne určili, čo pretrvanie režimu znamená. Využitie fuzzy-
sets QCA by teda bolo pomerne zbytočné.

Postup realizácie QCA

Stanovenie a vytvorenie vhodného komparatívneho dizajnu pri aplikácii metódy 
QCA spočíva hlavne v dvoch kľúčových procesoch – v správnom výbere prípadov  
a správnom výbere premenných pre analýzu. Ako však zdôrazňuje Ragin, ešte pred-
tým, než sa vôbec odhodláme na výber vhodných prípadov pre analýzu, je potrebné 
jasne operacionalizovať výsledok, keďže jeho určenie významne ovplyvňuje spek-
trum prípadov, ktoré môžeme pre analýzu použiť (Rihoux – Ragin, 2009: 21). Prípa-
dy, ktoré zahrnieme do analýzy, vyberáme podľa metódy najväčšej podobnosti ale-
bo najväčšieho rozdielu, pričom je dôležité podrobne poznať každý z analyzovaných 
prípadov a dobre zvážiť jeho zaradenie do výskumnej vzorky. Ragin zdôrazňuje, že 
v prípade QCA je nevyhnutná neustála práca s prípadmi, teda neustále hodnote-
nie prípadov, ktoré sme sa rozhodli do výskumnej vzorky zahrnúť. To znamená, 
že „počet prípadov analyzovaných (v QCA) nie je nikdy a priori fixný“ (Rihoux 
– Ragin, 2009: 24). Rovnako ako je výber prípadov vedený primárne podrobným 
teoretickým poznaním daných prípadov, aj výber premenných podlieha širokej te-
oretickej orientácii v problematike. Konečný počet vybraných premenných by mal 
byť čo najnižší, keďže s pridaním každej premennej výrazne rastie počet možných 
alternatívnych vysvetľovacích modelov (Rihoux – Ragin, 2009: 36-37).

Samotná realizácia výskumu založeného na metóde QCA pozostáva z vytvo-
renia tzv. pravdivostnej tabuľky (truth table). Pravdivostnú tabuľku vieme zostaviť 
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až po analýze jednotlivých prípadov a zistení prítomnosti nezávislých premenných  
v nich. Každej premennej, či už závislej alebo nezávislej, priradíme kódovací znak 
v závislosti na jej výskyte / absencii v danom analyzovanom prípade. Po zostavení 
tabuľky pravdy je možné pristúpiť k procesu tzv. Booleovej minimalizácie, ktorej 
cieľom je dosiahnutie čo najjednoduchšej kombinácie premenných v danom vy-
svetľovacom modeli. Takýmto spôsobom je možné prostredníctvom metódy QCA 
vytvoriť pomerne jasné, parsimónne vysvetľovacie modely (Rihoux – Ragin, 2009: 
35-36).

Výber QCA ako metódy výskumu

Prvým z dôvodov výberu QCA ako metódy výskumu je špecifická povaha štá-
tov a  v  nich pôsobiacich režimov, ktoré boli zahrnuté do výskumnej vzorky. Ide  
o nedemokratické režimy, medzi ktorými možno nájsť často veľmi špecifické prí-
pady, ktorých unikátne charakteristiky je potrebné pri analýze zohľadniť. QCA ako 
metóda, v ktorej je výborné poznanie skúmaných prípadov a neustále hodnotenie 
ich špecifík kľúčové, preto predstavuje optimálnu metódu výskumu. 

Ďalším z dôvodov využitia QCA pre výskum v tejto práci je špecifická povaha 
dát, s ktorými počas analýzy pracujeme. Napriek tomu, že mnoho indikátorov, ktoré 
v analýze používame, má charakter kardinálnych dát9, veľké množstvo indikátorov 
má len nominálnu úroveň merania. Tento dôvod, v kombinácii so špecifickou po-
vahou výskumnej vzorky popísanou vyššie, prispieva k obmedzeným možnostiam 
aplikácie kvantitatívnych štatistických metód. 

Tretím z dôvodov nášho výberu QCA je snaha získať závery platné pre celý re-
gión Strednej Ázie, Blízkeho východu a Severnej Afriky. Komparatívna analýza za-
ložená na pomerne podrobnej analýze obmedzeného počtu prípadov, by nám ne-
umožnila formulovať závery s takou širokou platnosťou. QCA, ako metóda, ktorá 
umožňuje do výskumu zahrnúť pomerne veľké množstvo prípadov nám umožňuje 
túto prekážku redukovať.

QCA ako metóda zameraná na vytvorenie vysvetľovacích modelov, poskytujú-
ca možnosť analýzy založenej na kombinácii premenných a zároveň umožňujúca 

9 Môžeme rozoznať niekoľko základných typov dát. Prvými z nich sú nominálne dáta, ktoré nám 
umožňujú iba kvalitatívnu kategorizáciu, napr. na pohlavie, rasu a pod. Druhým typom dát sú tzv. 
ordinálne dáta. Tento typ dát nám umožňuje vytvoriť rebríček hodnôt na určenej škále (napr. hod-
notenie závažnosti choroby a pod.). Tretím typom dát sú kardinálne, prípadne intervalové dáta. Tie-
to dáta umožňujú určiť rozdiel v nameraných hodnotách a umožňujú  kvantifikovanie a porovnáva-
nie rozdielov medzi hodnotami. Porovnaj MENISCUS. 2010. Understanding Statistics: Data Types, 
Variables, and P-values. In Meniscus Educational Institute. [cit. 20.6.2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.managecrc.com/cefiles/cearticle-23/understanding_statistics_data_types.pdf>.
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výskum založený na väčšom počte prípadov, predstavuje vzhľadom na výskumnú 
otázku a cieľ tejto práce najvhodnejšiu metódu. 

Pre pochopenie zamerania výskumu, jeho charakteru a výskumnej otázky je ne-
vyhnutné objasniť spôsob formovania vzorky zvolenej pre analýzu. Vo výskumnej 
vzorke našej analýzy realizovanej v nasledujúcej časti práce sa nachádza 22 krajín 
Blízkeho východu, Severnej Afriky a Strednej Ázie. Konkrétne analyzujeme kraji-
ny Alžírsko, Bahrajn, Egypt, Irak, Irán, Jemen, Jordánsko, Katar, Kazachstan, Kir-
gizsko, Kuvajt, Libanon, Líbyu, Maroko, Omán, Saudskú Arábiu, Spojené Arabské 
Emiráty, Sýriu, Tadžikistan, Tunisko, Turkménsko a Uzbekistan. Napriek tomu, že 
sú vo výskumnej vzorke zahrnuté štáty, jednotkou pozorovania sú aktuálne etab-
lované režimy v jednotlivých štátoch, ktoré v nich pôsobili na začiatku roku 2010. 
Takže napríklad pod označením štátu Alžírsko sa pri analýze nezameriavame na 
štát Alžírsko, ale len na režim, ktorý v danom štáte pôsobil v skúmanom období, 
teda na začiatku roku 2010.

Všetky krajiny zvolené na analýzu sú si geograficky blízke. Spoločné majú taktiež 
to, že režimy v nich pôsobiace v analyzovanom čase (rok 2010) nebolo možné pova-
žovať za plne demokratické10. Vo všetkých skúmaných prípadoch ide o nedemokra-
tické režimy, prípadne o určitú formu hybridných režimov. 

Z výskumnej vzorky zvolenej pre analýzu bol napriek geografickej blízkosti vy-
lúčený Afganistan. Afganistan bolo možné v roku 2010 považovať za zlyhaný štát11 
s nefungujúcimi štátnymi inštitúciami, ktoré kontrolovali len obmedzenú časť územia 
štátu. Z tohto dôvodu v Afganistane nemožno sledovať či už pôsobenie vytýčených 
nezávislých premenných, alebo samotnú stabilitu či pretrvanie existujúceho režimu. 

2.2. Prípadové štúdie

V druhej časti analytického textu publikácie sa zameriavame na vybrané prípady 
z výskumnej vzorky použitej v prvej časti výskumu (výskum realizovaný s využitím 
metódy QCA). Cieľom tejto časti práce je poskytnúť podrobný opis pôsobenia jed-
notlivých režimov v zvolených prípadoch a tiež popísať praktické pôsobenie identi-
fikovaných faktorov na pretrvanie existujúceho režimu. 

Prípadová štúdia ako metóda výskumu predstavuje jednu z najstarších metód 
uplatňovaných v  spoločenských vedách. Táto metóda umožňuje výskumníkovi 

10 Pri posudzovaní demokratickosti režimov sme vychádzali z  ich hodnotenia od organizácie Free-
dom House za rok 2010, Freedom House. 2010. In: Freedom in the World. Washington DC. [cit. 
22.6.2014]. Dostupné na internete:  <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/free-
dom-world-2010#.U75grfvW71W>.

11 Failed States Index. 2010. In: Fund For Peace, Washington DC. [cit. 22.6.2014]. Dostupné na inter-
nete: <http://ffp.statesindex.org/rankings-2010-sortable>.
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„nájsť a opísať fenomén v kontexte použitím rôzneho typu dát, umožňuje výskum-
níkovi dekonštrukciu a  následnú rekonštrukciu rozdielnych fenoménov“ (Yin, 
2003: 2). 

Ontologickým východiskom metódy prípadovej štúdie je konštruktivistická pa-
radigma. Konštruktivizmus predpokladá, že realita je sociálne konštruovaná a teda 
pravda závisí od interpretácie a perspektívy daného výskumníka. Konštruktivizmus 
teda zdôrazňuje dôležitosť subjektívneho, individuálneho vytvárania významu, vy-
svetlenia. Cieľom konštruktivizmu však nie je zdôrazniť relativizmus, ale pluraliz-
mus rozdielnych vysvetlení toho istého javu (Baxter – Jack, 2008: 545). 

Prípadová štúdia, ako metóda výskumu, sa najčastejšie používa v troch základ-
ných výskumných situáciách: pokiaľ sa zameriava na zodpovedanie otázky „ako“  
a „kedy“, v situáciách, keď nie je možné manipulovať so správaním jednotiek za-
hrnutých v analýze, prípadne vtedy, keď je pre výskum nevyhnutné brať do úvahy 
kontextuálne podmienky, alebo nie je jasne určená hranica medzi kontextom a fe-
noménom (Baxter – Jack, 2008: 545).

Je možné identifikovať štyri základné typy analýzy založenej na prípadových štú-
diách. Na základe počtu prípadov zahrnutých v analýze je možné rozlišovať medzi 
analýzou jedného prípadu a analýzou, do ktorej je zahrnutých viac prípadov. Druhá 
spomenutá analýza je následne založená na porovnaní viacerých prípadových štú-
dií. Pri použití jedného prípadu, ale aj pri aplikácii porovnávacej formy metódy prí-
padovej štúdie je tiež potrebné rozhodnúť o tom, či je predmetom našej analýzy len 
jeden objekt, alebo viac menších objektov v rámci jedného prípadu. V prvom prípa-
de ide o holistický prístup a prípad vybraný na analýzu vnímame ako jeden celistvý 
objekt analýzy. V druhom prípade ide o tzv. „vložený“ prístup, kedy sa pri analýze 
zameriavame na viac jednotiek, ktoré sú súčasťou prípadu zvoleného pre výskum. 
Kombináciou analýzy jedného prípadu a analýzy viacerých prípadov a holistické-
ho verzus „vloženého“ prístupu k analýze vzniknú štyri základné možné alternatívy 
metódy prípadovej štúdie (Yin, 2012: 8). 

Metódu prípadovej štúdie sme si zvolili ako najvhodnejšiu metódu výskumu pre 
druhú časť analýzy realizovanej v našej  publikácii z niekoľkých dôvodov. Ako bolo 
načrtnuté v predchádzajúcej časti, metódu prípadovej štúdie je najvhodnejšie pou-
žiť v prípadoch, keď odpovedáme na otázky kedy a ako, keď je pre výskum dôležitý 
kontext vzniku skúmaného javu, alebo keď nie sú jasné rozdiely medzi kontextom 
a skúmaným fenoménom. Výskum uskutočnený v druhej časti publikácie spĺňa mi-
nimálne dve zo spomenutých charakteristík. 

Mnoho štátov, ktoré sú predmetom výskumu v tejto publikácii predstavuje veľmi 
špecifické typy politických systémov, ktorých pôsobenie nie je jednoduché opísať 
prostredníctvom obmedzeného počtu premenných. V týchto prípadoch je potreb-
né poznať kontext vzniku režimov v nich pôsobiacich, porozumieť vzťahom medzi 
jednotlivými zložkami moci, a vzťahom režimu a spoločnosti týchto štátov. Ako je 
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zrejmé z predchádzajúceho opisu metódy prípadovej štúdie, tento typ metódy je pre 
výskum tohto charakteru optimálny.

Ďalším dôvodom aplikovania metódy prípadovej štúdie je zameranie výskumu, 
ktorý sa snaží zodpovedať otázku za akých podmienok sú niektoré nedemokratické 
režimy stabilnejšie než iné. V  prvej časti analýzy sa výskum sústredí na vybraný 
súbor premenných, ktoré môžu pretrvanie režimu výrazne ovplyvňovať. 
V nasledujúcej časti analýzy (kapitoly 4, 5 a 6) sa pokúsime čitateľovi odhaliť širšie 
spektrum informácií o  vybraných režimoch a  špecifických podmienkach,   ktoré 
v nich pôsobia. 

V tejto časti práce je tiež potrebné uviesť a zdôvodniť výber konkrétneho typu 
metódy prípadovej štúdie, ktorý v našom výskume využijeme. Vo výskume usku-
točnenom v tejto publikácii využijeme verziu metódy s využitím viacerých prípadov 
pre analýzu a holistickým prístupom ku každému skúmanému prípadu, s tým, že 
predstavené prípady zároveň porovnáme. Vzhľadom na to, že sa v analýze zame-
riavame na tri základné geograficky blízke regióny – Stredná Ázia, Blízky východ 
a Severná Afrika, považovali sme za potrebné vybrať z každého skúmaného regiónu 
prípady, ktoré sme na základe dobrého poznania jednotlivých prípadov považovali 
za najšpecifickejšie, najzaujímavejšie pre výskum. Režimy v jednotlivých prípadoch 
skúmame ako celistvé samostatné celky, teda daný režim predstavuje základný a zá-
roveň jediný objekt pozorovania. 

Výber prípadov pre analýzu

Vzhľadom na to, že cieľom tejto časti práce je podať čo najpodrobnejší prehľad 
špecifických prípadov pochádzajúcich zo skúmaných regiónov a zároveň objasniť 
príčiny pretrvania či zrútenia režimov, výber prípadov podliehal týmto dvom zá-
kladným požiadavkám.

Na základe uvedených kritérií boli ako vhodné prípady pre prípadové štúdie 
zvolené štáty Maroko, Tunisko, Jordánsko, Egypt, Kazachstan a Kirgizsko. Týchto 
6 štátov spolu reprezentuje všetky tri regióny zvolené pre analýzu. Pre každý región 
obsiahnutý vo výskumnej vzorke boli zvolené ako vhodné prípady pre prípadové 
štúdie dva štáty – jeden, v  ktorom daný režim pretrval a  druhý, v ktorom došlo 
k jeho zmene. Dvojice prípadov pochádzajúcich s rovnakého regiónu, ale s rozdiel-
nym výsledkom tiež ponúkajú príležitosť pre ich porovnanie.

Pre región Blízkeho východu boli zvolené štáty Egypt a Jordánsko. Egypt repre-
zentuje politicky nestabilnú krajinu, ktorá sa vyznačuje hlavne zlým ekonomickým 
manažmentom, ktorý je zodpovedný za vysokú nezamestnanosť a vysokú korupciu 
v krajine. Navyše ide o výrazne represívny režim s dominantnou úlohou prezidenta 
v politickom systéme. Jordánsko je oproti tomu monarchiou so stabilným režimom. 
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Ide o režim, ktorý zdôrazňuje islamský pôvod štátu, no snaží sa prepojiť islamskú 
tradíciu s modernizačnými snahami. 

Ako reprezentanti regiónu Severnej Afriky boli vybrané štáty Maroko a Tunisko. 
Tunisko možno označiť za vysoko represívny policajný režim so silnou pozíciou 
prezidenta a výrazným obmedzovaním opozície a občianskych práv a slobôd. Nap-
riek tomu, že sa snaží o modernizáciu, hlavne v ekonomickej oblasti, vyznačuje sa 
vysokou mierou nezamestnanosti a korupcie. Maroko je, podobne ako Jordánsko, 
pomerne stabilným štátom usilujúcim sa o  modernizáciu, avšak nezabúdajúc na 
svoj islamský kultúrny odkaz. Marocká monarchia nebola doposiaľ úspešná v kom-
plexnom riešení socioekonomických problémov krajiny, avšak úroveň politických 
slobôd a pluralizmu v Maroku výrazne prevyšuje ostatné nedemokratické režimy 
v danom regióne.

Z regiónu Strednej Ázie sme vybrali Kazachstan a Kirgizsko. Kirgizsko predsta-
vuje najmenej stabilný štát v regióne Strednej Ázie, v ktorom v rokoch 2005 a 2010 
došlo k revolúciám, ktoré zmenili režim. Napriek tomu, že sa režim zdal byť v roku 
2010 pomerne stabilným a silnejším (viac ako v roku 2005), nedokázal si zabezpečiť 
pretrvanie a nastala jeho zmena. Taktiež je jednou z najchudobnejších krajín daného 
regiónu. Naopak Kazachstan predstavuje najbohatšiu a najstabilnejšiu krajinu spo-
menutého regiónu, ktorá sa však tiež nevyhla protestom či teroristickým útokom 
v  sledovanom období. V  priebehu 90. rokov sa kazašský režim dokázal pomerne 
prekvapivo vyhnúť vážnym ekonomickým problémom, k čomu výrazne prispeli jeho 
bohaté zásoby zemného plynu. Ide o príklad štátu, ktorý sa dokáže pomerne efektív-
ne vyrovnať s nelojálnou opozíciu, čo, samozrejme, spolu s financiami pochádzajúci-
mi z obchodu so zemným plynom, prispieva k udržaniu stability režimu. V tabuľke 2 
uvádzame vybrané krajiny pre prípadové štúdie aj s ich kľúčovými charakteristikami.

Tab. 2 Vybrané štáty pre prípadové štúdie

 Región  Pretrvanie režimu  Zmena režimu

 Severná Afrika  Maroko
– najvyššia miera politického 
pluralizmu a politických slobôd 
spomedzi krajín regiónu

 Tunisko
– vysoko represívny režim, 
obmedzovanie občianskych 
a politických práv a činnosti opozície

 Blízky východ  Jordánsko
– monarchia, stabilný režim 
s modernizačnými tendenciami

 Egypt
– vysoko nestabilný režim, zlý 
ekonomický manažment, vysoká 
miera korupcie

 Stredná Ázia  Kazachstan
– najbohatšia, najstabilnejšia krajina 
regiónu

 Kirgizsko
– jedna z najchudobnejších krajín 
regiónu, výrazne nestabilná
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2.3. výber indikátorov pre analýzu

Závislou premennou nášho výskumu je pretrvanie režimu. Pretrvanie ope-
racionalizujeme ako absenciu zmeny režimu v  skúmanom časovom období 2010 
– 2011. Režimy, ktoré v skúmanom časovom období dokázali vzdorovať zmenám 
a pretrvali, v analýze získavajú hodnotenie výsledku (závislej premennej) 1. Tie re-
žimy, v ktorých bola prítomná zmena, získali pri kódovaní výsledku hodnotenie 0.

Pre našu analýzu sme zvolili pomerne veľké a široké spektrum indikátorov. In-
dikátory boli pre výskum vybrané na základe teoretického poznania výskumu týka-
júceho sa podmienok stability nedemokratických režimov a v zásade tvoria prierez 
už predtým analyzovaných indikátorov s identifikovaným možným vplyvom na 
pretrvanie režimu (pozri kapitola 1). Pri každom z identifikovaných indikátorov 
v nasledujúcej časti práce jasne určíme jeho operacionalizáciu (teda stanovíme, čo 
daný indikátor meria) a tiež uvedieme dôvody jeho zahrnutia do analýzy. 

Inštitucionálna výkonnosť režimov

Existencia reálnej opozície

Pri identifikovaní reálnej opozície sa zameriavame na určenie možnosti existen-
cie reálnej opozície v danom režime. V našej výskumnej vzorke je zahrnuté množ-
stvo režimov, ktoré umožňujú vznik a pôsobenie opozičných politických zoskupení. 
Napriek tomu, tieto režimy bránia rôznymi nástrojmi tomu, aby mohli opozičné 
politické strany získať reálnu politickú moc, prípadne dôležité pozície v politickej 
správe krajiny. Najčastejšími nástrojmi obmedzovania opozičných politických zo-
skupení je limitovanie prístupu k médiám, obmedzovanie zdrojov dostupných pre 
pôsobenie zoskupenia a pre účely politickej kampane a podobne. Nedemokratický 
režim môže taktiež podporovať vytvorenie opozičných strán, ktoré však nepred-
stavujú reálnu opozíciu voči vládnucemu režimu a slúžia len na vytvorenie umelej 
politickej plurality. Z tohto dôvodu sme sa pri analýze zamerali na reálnu možnosť 
opozičných strán vstúpiť do politickej arény a formovať, prípadne ovplyvňovať exis-
tujúci politický režim. Ako indikátor reálneho ovplyvňovania politického diania  
v danej krajine opozičnými politickými zoskupeniami sme určili zisk týchto zosku-
pení v parlamentných voľbách v analyzovanom období (rok 2010, prípadne najbliž-
šie voľby v tomuto roku v danom štáte). V režimoch, ktoré sme považovali za režimy 
s pôsobením reálnej opozície, museli v skúmaných parlamentných voľbách reálne 
opozičné zoskupenia získať aspoň taký počet hlasov, ktorý im zabezpečoval zisk 
kresiel v parlamente daného štátu.

Indikátor existencie reálnej opozície nám môže pomerne veľa naznačiť o charak-
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tere režimu v danom skúmanom štáte. Umožnenie pôsobenia opozičným politic-
kým zoskupeniam a zabezpečenie ich férového a spravodlivého pôsobenia v danom 
politickom systéme predstavuje jeden zo základných predpokladov demokratické-
ho politického zriadenia. Prítomnosť reálnej opozície v danom režime predpokla-
dá, že elity, rovnako ako občania, majú priestor na pokojné vyjadrenie nespokoj-
nosti s aktuálnym režimom a môžu ho, aspoň v  teoretickej rovine, jednoduchšie  
zmeniť. 

Prítomnosť, resp. neprítomnosť reálnej opozície v danom štáte sme hodnotili na 
základe hĺbkového poznania jednotlivých prípadov zahrnutých v analýze. Pre po-
treby ďalšej analýzy dát sme tento indikátor kódovali do podoby 1 a 0, pričom číslo 
1 vyjadruje prítomnosť reálnej opozície v danom režime a číslo 0 značí absenciu 
reálnej opozície v hodnotenom prípade. 

Index miery slobody

Index miery slobody zahrnutý v našom výskume predstavuje analýzu slobody 
od organizácie Freedom House.12 Index slobody vo svete (Freedom in the world) 
každý rok informuje o stave slobody vo svete. Dotazník, na základe ktorého je tento 
index vytváraný, meria slobodu ako možnosť spontánne konať v rôznych aspektoch 
života. Dotazník sa zameriava na dva základné typy slobôd – politické práva a ob-
čianske slobody. Politické práva umožňujú ľuďom voľne participovať na politickom 
procese. Do tejto kategórie spadá právo na slobodné, férové a  spravodlivé voľby, 
právo byť zvolený, právo združovať sa v politickej strane či inej organizácii a po-
dobne. Pod kategóriu občianskych slobôd spadajú práva ako právo na slobodné 
vyznávanie viery, vláda zákona, osobná autonómia bez kontroly štátu a podobne. Je 
dôležité zdôrazniť, že index miery slobody nemeria priamo výkon vlády v skúma-
ných oblastiach. Zameriava sa skôr na individuálne vnímanie úrovne politických 
a občianskych práv, teda realizáciu týchto práv v praxi.

Tento index má aj svoje slabé stránky a kritikov. Pri hodnotení miery slobody 
vždy existuje riziko ovplyvnenia výsledkov subjektívnymi názormi výskumníkov 
alebo organizácie zabezpečujúcej toto hodnotenie. Na tento problém v súvislosti  
s organizáciou Freedom House poukazuje napríklad Diego Giannone (2010), ktorý 
píše o neokonzervatívnom politickom zázemí tejto organizácie, ktoré ovplyvňuje 
jeho hodnotenia režimov vo svete. Sme si vedomí tejto kritiky, no podľa nášho ná-
zoru nám možné politicky skreslené hodnotenia režimov výsledky nášho výskumu  
 

12 Freedom House. 2014. Methodology. In: Freedom House. Washington DC. 2014. [cit. 25.6.2014]. 
Dostupné na internete:  <http://freedomhouse.org/report/freedom-world-2010/methodology#.
U6s9XUBkwoE>.
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neovplyvnia do veľkej miery, pretože tento index použijeme na hodnotenie všetkých  
skúmaných režimov. Problémy by mohli nastať, keby sme na hodnotenie režimov  
v oblasti miery slobody použili viacero rôznych indexov od rôznych zdrojov s iným 
politickým zázemím. V tomto prípade by skreslenie ich hodnotení mohlo napríklad 
ovplyvniť rozdiely v hodnotení skúmaných štátov, no použitím jedného zdroja pre 
tento index sme sa tomuto problému vyhli. Hoci môže byť hodnotenie od Freedom 
House ovplyvnené politickými názormi jeho tvorcov, predpokladáme, že tieto ná-
zory sú konštantné a preto v ňom dosiahnu podobné režimy podobný výsledok. 
Ďalšia námietka od rovnakého autora sa týka sledovania zmien v režimoch v čase 
a ich hodnotenie, ktoré je, podľa autora taktiež ideologicky ovplyvnené.  V našom 
výskumnom dizajne však nepracujeme so zmenami týchto hodnotení, ale iba s ich 
stavom v konkrétnom roku, preto nevidíme problém vo využití indexu od organi-
zácie Freedom House. Munck a Verkuilen (2002), sa vo svojom hodnotení zame-
riavajú na samotnú operacionalizáciu konceptu miery slobody, ktorej vyčítajú, že 
je tvorená veľkým počtom indikátorov, ktorých vzájomný vzťah nie je vždy zrejmý. 
Táto kritika pre nás taktiež nie je smerodajná, pretože veríme, že miera slobody je 
veľmi široký pojem a viac indikátorov nám ju pomôže efektívnejšie zachytiť. Autori 
vyčítajú indexu Freedom House aj nejasnosti v meraní indikátorov (napr. v rôznych 
krajinách s rôznym kontextom, ale aj nezverejnenie podrobných postupov pri kó-
dovaní) a spôsobe ich agregácie, no tieto metodologické nejasnosti sú problémom, 
s ktorým musí počítať každá práca využívajúca indexy a hodnotenia niekoho iného. 
Freedom House je uznávanou organizáciou hodnotiacou mieru slobody vo svete  
a jej výsledky sa používajú v mnohých výskumoch a spomenuté výhrady voči meto-
dológii zberu dát alebo ich hodnoteniu pre náš výskum nie sú natoľko dôležité, aby 
sme sa rozhodli tento zdroj z nášho výskumu vynechať.

Miera slobody, podobne ako aj predchádzajúci indikátor prítomnosti reálnej 
opozície, sa viaže na opis charakteru skúmaného režimu. Demokratický režim za-
bezpečuje plné uplatnenie politických práv a občianskych slobôd. Napriek tomu, 
že predmetom výskumu publikácie sú nedemokratické režimy, úroveň dodržiava-
nia politických práv a občianskych slobôd nemusí byť vo všetkých zo skúmaných 
režimov rovnaká. V striktne autoritárskom režime bude úroveň dodržiavania po-
litických práv a  občianskych slobôd pravdepodobne veľmi nízka, kým napríklad 
v hybridných režimoch, ktoré sa snažia udržiavať aspoň formálne zdanie demok-
ratického režimu, môže byt úroveň dodržiavania týchto práv oveľa vyššia. Dodr-
žiavanie základných politických práv a občianskych slobôd môže zabezpečiť vyššiu 
spokojnosť obyvateľov s daným režimom a výrazne limitovať možnosti a podnety 
pre organizovanie protestov. Takto môže dodržiavanie spomenutých práv a slobôd 
viesť k zvýšeniu pravdepodobnosti pretrvania existujúceho režimu. 

Pri každom režime zaradenom do výskumnej vzorky uvádzame hodnotu indexu 
miery slobody pre daný štát. Hodnota indexu miery slobody je založená na prie-
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mere z hodnôt 10 otázok týkajúcich sa politických práv a 15 otázkam týkajúcich sa 
občianskych slobôd. Otázky o politických právach sú organizované do troch podka-
tegórií a to volebný proces, politický pluralizmus a participácia a fungovanie vlády. 
Otázky o občianskych slobodách sú rozdelené do štyroch podkategórií, a to sloboda 
prejavu a vierovyznania, sloboda združovania sa, vláda zákona a osobné slobody 
a individuálne práva. Pri každej zo skúmaných otázok je možné získať maximálne 4 
body, teda za politické práva spolu 40 bodov a za občianske slobody spolu 60 bodov. 
Každý štát môže teda získať maximálny počet 100 bodov a najnižší počet 0 bodov.13

Existencia režimovej strany

Pri určovaní indikátoru existencie strany lídra sme sa zameriavali na pôsobenie 
strany aktuálne vládnuceho lídra, resp. strany, ktorá reprezentuje existujúci režim. 
Teória týkajúca sa pretrvania režimov zdôrazňuje, že pôsobenie režimovej strany, 
prípadne strany lídra, výrazne napomáha stabilite režimu a postavenia lídra. Líder, 
ktorý reprezentuje existujúci režim, môže stranu tohto charakteru veľmi efektívne 
využívať napr. na manažovanie konfliktov v rámci vládnucej elity, môže prostred-
níctvom nej komunikovať so spoločnosťou, prípadne ju používať ako prostriedok 
na kooptáciu nových elít, ktoré si tak „zaviaže“. Vytvorením kruhu patronáže si za-
bezpečuje závislosť obyvateľov štátu na režime a dokáže predchádzať vzniku nových 
/ nespokojných elít, ktoré by mohli mať potenciál zvrhnúť režim a / alebo lídra.14  

Pri posudzovaní existencie politickej strany lídra (prípadne režimovej strany) 
sme pôsobenie tejto strany v politickom systéme identifikovali číslom 1 pri každom 
hodnotenom prípade. Číslo 0 indikuje absenciu lídrovej politickej strany v politic-
kom systéme daného režimu.

Počet rokov vo funkcii

Indikátor počet rokov vo funkcii sa viaže k dĺžke pôsobenia aktuálne vládnu-
ceho lídra (rok 2010) vo funkcii. Indikátor dĺžky vo funkcii aktuálne vládnuceho 
lídra môže významne naznačiť stabilitu existujúceho nedemokratického režimu. Ak 
vládne daný vládca dlhé obdobie, predpokladá sa, že je schopný si prostredníctvom 
rôznych, aj represívnych nástrojov udržať svoju pozíciu a svoj vplyv. Od schopnosti 
udržania si pozície vedúceho predstaviteľa existujúceho režimu v  nedemokratic-
kých režimoch často závisí aj udržanie a pretrvanie režimu ako takého. 

V  prípade hodnotenia dĺžky vo funkcii sme pri každom hodnotenom režime 
uviedli počet rokov, koľko je vo vrcholovej funkcii predseda vlády, prezident, prí-

13 Ibid.
14 Viac o vplyve režimovej strany na stabilitu režimu napr. Brownlee (2007).
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padne iný politik, ktorý je v danom režime považovaný za jeho konečnú rozhodo-
vaciu jednotku. Interval počtu rokov vo funkcii je pomerne náročné určiť. Z tohto 
dôvodu sme pri práci s  dátami ako hornú hranicu počtu rokov vo funkcii určili 
maximálny zistený počet rokov vo funkcii a ako dolnú hranicu minimálny ziste-
ný počet rokov vo funkcii (v rámci nami určenej vzorky). Z tohto dôvodu sa roz-
sah intervalu počtu rokov vo funkcii v našej výskumnej vzorke pohybuje od 4 do  
42 rokov. 

Ekonomická výkonnosť režimov

GNI index

GNI index patrí medzi indikátory merajúce ekonomickú úroveň, resp. vyspelosť 
skúmaných krajín. Index GNI je meraný ako hrubý národný príjem (Gross Nati-
onal Income) k parite kúpnej sily na obyvateľa v rovnakej mene (medzinárodných 
dolároch) pre všetky krajiny, čo značne zjednodušuje porovnávanie. GNI je súčtom 
hodnoty vytvorenej všetkými domácimi výrobcami (za produkty a  služby), plus 
spotrebné dane (mínus dotácie), ktoré sa neodrážajú na cene výrobkov, plus čisté 
príjmy z prvotných príjmov (platy zamestnancov a príjmy z majetku) zo zahraničia, 
za stanovené časové obdobie. 

Úroveň ekonomického rozvoja je podľa teoretickej literatúry potenciálne 
dôležitým faktorom pre stabilitu a pretrvanie nedemokratických režimov (Londregan 
– Poole, 1990; Przeworski – Limongi, 1997) a  mnohé režimy si na ekonomickej 
výkonnosti krajiny zakladajú svoju legitimitu. Takto počítané GNI na obyvateľa 
odráža reálnu životnú úroveň v  skúmaných krajinách, ktorá je veľmi dobrým 
indikátorom ekonomickej výkonnosti demokratických aj nedemokratických 
režimov. Z  teoretickej literatúry vyplýva, že ekonomická výkonnosť by mala mať 
na pretrvanie režimov pozitívny vplyv. To znamená, že čím má krajina za daného 
režimu lepšie ekonomické výsledky, resp. vyšší GNI index, tým je pravdepodob-
nejšie pretrvanie daného režimu, resp. tým je menej pravdepodobné jeho zrútenie. 
GNI index je dostupný na stránke Svetovej banky15, kde hodnota tohto indikátora 
pre každú krajinu predstavuje reálne číslo v dolároch. Pre potreby nášho výskumu 
boli pre nás smerodajné údaje za rok 2010. 

15 GNI Index. 2010. In: The World Bank. Washington DC. [cit. 25.6.2014]. Dostupné na internete: 
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD>.
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Miera zamestnanosti

Miera zamestnanosti je ďalším indikátorom, z ktorého vieme zistiť viac o eko-
nomickej výkonnosti skúmaných režimov. Miera zamestnanosti pre každú krajinu 
predstavuje podľa Svetovej banky odhadovaný percentuálny podiel pracujúcich voči 
celkovej populácii v práceschopnom veku (obyvatelia nad 15 rokov). Samozrejme, 
aj výpovedná hodnota tohto indikátora má svoje obmedzenia. Vyplývajú väčšinou 
zo vzorky obyvateľstva, z ktorej sa zamestnanosť počíta. Pri niektorých krajinách 
môžu byť rozdiely, ktoré vznikajú z rôzneho definovania pracovnej sily vzhľadom 
na pohlavie (napríklad nezaradenie ženskej populácie medzi pracovnú silu), vek  
(v jednotlivých krajinách sa môže líšiť aj definovanie práceschopného veku), alebo 
iné spoločenské, právne či kultúrne atribúty16. Ako rámcová informácia o zamest-
nanosti v skúmaných krajinách, ktorá je navyše súčasťou indikátora pozostávajúce-
ho z viacerých indexov, nám však miera zamestnanosti aj v tejto forme postačuje.

Zamestnanosť a nezamestnanosť sú pre stabilitu a pretrvanie režimov potenciál-
ne dôležité, pretože sa podieľajú na ich celkovej ekonomickej výkonnosti. Pritom 
miera zamestnanosti má väčšiu výpovednú hodnotu ako miera nezamestnanosti, 
pretože medzi nezamestnaných sa tradične nerátajú ľudia, ktorí si prácu aktívne 
nehľadajú (sú vedení ako dobrovoľne nezamestnaní), čo môže tieto údaje skresľovať. 
Nízka miera zamestnanosti (t.j. vysoká nezamestnanosť) môže mať na režim des-
tabilizujúci vplyv najmä vtedy, keď ide o vysokú mieru nezamestnanosti mladých 
ľudí, ktorí majú vyšší potenciál zúčastňovať sa na protestoch a destabilizovať režim. 
Vyššia pravdepodobnosť pretrvania režimu preto podľa teórie predpokladá vyššiu 
mieru zamestnanosti a naopak.

Informácie k  miere zamestnanosti pre skúmané štáty sú dostupné na stránke 
Svetovej banky17, kde sú uvedené ako percentuálna miera. Pre potreby nášho výsku-
mu sme pracovali s údajmi za rok 2010.

Kontrola korupcie

Korupcia je v určitej miere prítomná v každom demokratickom aj nedemokra-
tickom režime, pričom v nedemokratických režimoch býva jej miera vyššia vzhľa-
dom na nižšiu zúčtovateľnosť ich predstaviteľov a  verejných činiteľov. Aj medzi 
nedemokratickými režimami však môžeme nájsť rozdiely v jej výskyte. Zo svojej  
 

16 Employment to population ratio. 2010. In:  The World Bank. Washington DC. [cit. 25.6.2014]. 
Dostupné na internete: <http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS>.

17 Employment to population ratio. 2010. In:  The World Bank. Washington DC. [cit. 25.6.2014]. 
Dostupné na internete: <http://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS>.
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povahy sa tento indikátor ťažko meria, pretože korupcia nebýva verejná, a preto sa 
výskum korupcie v krajinách (alebo tiež v jednotlivých oblastiach) typicky orientuje 
skôr na vnímanie korupcie verejnosťou. Týmto spôsobom bola zisťovaná úroveň 
korupcie aj v indexe Kontroly korupcie od Svetovej banky, ktorý sme si pre náš 
výskum vybrali. Z indexu Kontroly korupcie môžeme zistiť vnímanie domáceho 
obyvateľstva toho, do akej miery je „verejná moc vykonávaná pre súkromný zisk,  
a to prostredníctvom drobných aj veľkých foriem korupcie, rovnako ako “kontrolu” 
štátu zo strany elít a súkromných záujmov.“18 Svetová banka tento index tvorí na 
základe prieskumov medzi domácnosťami, firmami, mimovládnymi a verejnými 
organizáciami a  na zostavenie tohto indexu používa 15 indikátorov (medzi nimi 
napr. vnímanie korupcie medzi verejnými činiteľmi, vnímanie korupcie v malých 
a veľkých firmách, na verejných úradoch, súdoch, či vnímanie efektivity protiko-
rupčných zákonov a opatrení).19

Korupcia režimu je potenciálne dôležitým indikátorom, pretože jej obyvateľ-
stvom vnímané rozšírenie je jednou z hlavných príčin nespokojnosti s  režimom. 
Navyše, rastúca nespokojnosť s neefektívnym rozdeľovaním zdrojov v štáte môže 
viesť (a často aj viedla) k protestom, a tie k následnému pádu režimu. Preto sa vyššia 
miera korupcie v literatúre spája s vyššou pravdepodobnosťou pádu režimu. Infor-
mácie k miere korupcie sú udávané v percentách. Pre potreby nášho výskumu sme 
pracovali s údajmi za rok 2010.

Efektivita vlády

Indikátor efektivity vlády je podobne ako indikátor kontroly korupcie meraný 
na základe vnímania výkonnosti vlády v stanovených kategóriách domácim oby-
vateľstvom. Svetová banka, ktorá tento indikátor meria, ho definuje ako „odraz 
vnímania kvality verejných služieb, kvality štátnej služby a stupňa jej nezávislos-
ti na politických tlakoch, kvality tvorby a implementácie politík a dôveryhodnosti 
záväzku vlády vkladaného do týchto politík.“20 Indikátor efektivita vlády je súčas-
ťou indikátorov týkajúcich sa spravovania krajiny (governance), je komplexný a za-
chytáva veľké množstvo aspektov. Je tvorený viacerými premennými, medzi inými 

18 Control of Corruption. 2010. In: Worldwide Governance Indicators. The World Bank, Washington 
DC. [cit. 25.6.2014]. Dostupné na internete: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#reports>.

19 Control of Corruption. 2010. WGI Data Sources. In: The World Bank, Washington DC. [cit. 
25.6.2014]. Dostupné na internete: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc-
sources>.

20 Government Effectiveness. 2010. In: Worldwide Governance Indicators. The World Bank, Washing-
ton DC. [cit. 25.6.2014]. Dostupné na internete: <http:/info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#doc>
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si Svetová banka pri jeho tvorbe všíma napr. veľkosť a kvalitu byrokracie, kvalitu 
základného vzdelávania, spokojnosť so vzdelávacím systémom, dopravou, hustotu 
pokrytia zdravotníckymi zariadeniami, dostupnosť elektrickej energie, pitnej vody, 
telekomunikačných sietí, ale aj napr. dôveru voči vláde, konzistenciu jej politík či 
kvalitu rozpočtového a  finančného manažmentu štátu. Samozrejme, pri takomto 
množstve indikátorov zahrnutých vo výpočte daného indexu a pri ich rozdielnosti 
vzniká nejasnosť ohľadne toho, čo meria. Tiež je potrebné brať do úvahy rozličné 
váženie jednotlivých indikátorov zahrnutých vo výpočte indexu, ktoré môže jeho 
hodnoty výrazne ovplyvniť.21

Percepcia kvality verejných služieb a kvality zákonov a ich implementácie je po-
tenciálne dôležitá, pretože spolu s vnímaním korupcie sa podieľa na celkovej spo-
kojnosti alebo nespokojnosti občanov s vládnucim režimom v danom štáte. Tento 
indikátor neodráža kvalitu politík vzhľadom na ich „demokratickosť“, čo by pri na-
šej výskumnej vzorke nedemokratických režimov ani nebolo vhodné. Nevenuje po-
zornosť ideologickým aspektom zákonov, ale ich efektivite v riešení domácich prob-
lémov a tým nám pomáha lepšie zachytiť spokojnosť alebo nespokojnosť bežného 
domáceho obyvateľstva s výkonom režimu v  ich každodennom živote. Pri vyššej 
nespokojnosti s kvalitou a efektivitou vykonávania štátnej moci je pravdepodobnej-
šia manifestácia tejto nespokojnosti v podobe protivládnych protestov, ktorých prí-
tomnosť je podľa našich zistení jedným z kľúčových faktorov pre pretrvanie alebo 
zmenu režimu. Preto režim, ktorý nie je schopný poskytovať (kvalitné) verejné služ-
by svojim občanom, nie je schopný predkladať, implementovať a najmä vynucovať 
dodržiavanie svojich zákonov, môžeme považovať za menej stabilný a viac náchylný 
na zmenu. Informácie k efektivite vlády pre skúmané štáty sú dostupné na stránke 
Svetovej banky22, kde sú uvedené v percentách. Pre potreby nášho výskumu sme 
pracovali s údajmi za rok 2010.

Bezpečnostná výkonnosť režimov

Index zlyhania štátu 

Index zlyhaného štátu je dôležitým ukazovateľom celkovej výkonnosti skúma-
ných režimov. Tento index pozostáva z 12 základných indikátorov zraniteľnosti štá-
tu, ktoré merajú výkonnosť štátov v troch oblastiach. Prvou je spoločenská oblasť, 

21 Ibid. 
22 Government Effectiveness. 2010. In: Worldwide Governance Indicators. The World Bank, Washing-

ton DC.  [cit. 25.6.2014]. Dostupné na internete: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#reports>.
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pri ktorej si tvorcovia indexu všímajú: tlaky na populáciu, pred ktorými ich vláda 
nedokáže úplne ochrániť (napr. choroby, prírodné katastrofy, znečistenie), utečenci 
a  premiestnené osoby, ktoré predstavujú ďalšiu záťaž pre štátne orgány a  verejné 
služby, napätie medzi jednotlivými skupinami v spoločnosti (spôsobené napr. dis-
krimináciou, náboženským či etnickým násilím) a odliv ľudí (emigrácia obyvateľ-
stva za lepšími podmienkami v iných štátoch). Druhou skúmanou oblasťou je oblasť 
ekonomická, pri ktorej si všímajú rovnosť hospodárskeho rozvoja (teda či sú politi-
ky nastavené na znižovanie nerovností v spoločnosti, alebo ich naopak posilňujú), 
a úroveň chudoby a rozvoja hospodárstva. Poslednou oblasťou je politická a vojen-
ská oblasť, pri ktorej si tvorcovia indexu všímajú legitimitu vlády, úroveň verejných 
služieb, ochranu ľudských práv a právneho štátu, postavenie štátneho bezpečnost-
ného aparátu (voči iným ozbrojeným skupinám v štáte), frakcionalizáciu elít a prí-
tomnosť externej intervencie (humanitárnej až po vojenskú) v danej krajine23. 

Napriek širokému využitiu tohto indexu pri analýze nedemokratických režimov 
môžeme identifikovať niekoľko jeho slabých stránok.24 Prvý nedostatok sa týka vý-
beru premenných pre výpočet indexu, ktorý zdôrazňuje ich vzájomné prepojenie. 
Jednotlivé premenné sa vzájomne podporujú, teda ak štát dosiahne negatívne hod-
notenie v jednej z nich je pravdepodobné, že ho dosiahne aj v ostatných, čo môže 
spôsobiť skreslené informácie o  situácii v  danej krajine. Spomedzi teoretických 
problémov spojených s týmto indexom sa zdôrazňuje hlavne jeho neschopnosť pre-
dikovať budúci vývoj v skúmaných štátoch a tiež vytvorenie falošnej dichotomizácie 
štátov do dvoch kategórií – stabilné / nestabilné. Štáty sú komplexné entity, ktoré nie 
je možné vnímať v dichotomickej škále. Index zlyhaného štátu je však napriek tomu 
unikátnym indikátorom potenciálneho ohrozenia stability štátu a pokiaľ sme si jeho 
slabín vedomí, je legitímne ho vo výskume použiť. 

Index zlyhania štátu nám teda poskytuje veľmi komplexný obraz o  vnútornej 
situácii v skúmaných štátoch a dokáže zachytiť celkovú efektivitu režimu (na rozdiel 
od indikátora efektivita vlády, ktorý sa zameriava iba na verejné služby, kvalitu a im-
plementáciu verejných politík). Čím je efektivita režimu nižšia (a čím vyššie skóre 
režimy v tomto indexe dosahujú), tým je slabšia ich pozícia pri moci a pravdepo-
dobnejší ich pád, pretože tým majú menšie možnosti ako vzdorovať buď externej 
intervencii iného štátu, ozbrojeným neštátnym miestnym, alebo väčším lokálnym 
skupinám, alebo protestom vlastných občanov. 

Index zlyhania štátu vydáva každoročne organizácia The Fund for Peace, ktorá  
 

23 Failed States Index. 2010. In: The Fund For Peace. Washington DC. [cit. 25.6.2014]. Dostupné na 
internete: <http://ffp.statesindex.org/indicators>.

24 Hukil, R. (ed.). 2013. Failed States Index: a Critique. In: Institute of Peace and Conflict Studies. [cit. 
25.6.2014].  Dostupné na internete: <http://www.ipcs.org/pdf_file/issue/SR145-IPCSDebate-FSIRe-
port.pdf>.
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sa prostredníctvom svojich partnerov v  rôznych krajinách a v  rôznych sektoroch 
zameriava predovšetkým na slabé a zlyhávajúce štáty. The Failed States Index alebo 
Index zlyhaného štátu sa udáva na škále, v rámci ktorej môžu štáty teoreticky nado-
búdať hodnoty od 0 do 120. Za sledovaný rok sa tieto hodnoty pohybovali od 18,7 
(Nórsko) po 114,3 (Somálsko). 

Miera politického násilia

Pri indikátore Miera politického násilia vychádzame z Political Terror Scale in-
dexu, ktorý sa zameriava na násilie páchané štátom (štátny terorizmus), aj násilie 
páchané inými, neštátnymi aktérmi. Political Terror Scale Index teda odráža tak-
mer celkovú situáciu dodržiavania ľudských práv v skúmaných krajinách, pretože 
tieto dva druhy násilia sa často vyskytujú spolu. Z pohľadu celkovej bezpečnostnej 
situácie v tomto indexe nie je zahrnutá organizovaná kriminalita (Wood – Gibney, 
2010: 370). V tom však nevidíme problém, pretože sa v analýze zameriavame na re-
žimy a teda priamych štátnych aktérov a ich agentov (ako napríklad štátom zriadené 
polovojenské jednotky, ktoré tento index dokáže zachytiť).

Indikátor Political Terror Scale vychádza z dvoch oficiálnych hodnotení stavu 
ľudských práv vo svete: od Amnesty International a  z  Ministerstva zahraničných 
vecí USA, a informácie v nich obsiahnuté sú následne kódované do kvantitatívnej 
podoby.25 Výsledkom sú dve čísla označujúce stav dodržiavania ľudských práv pre 
každú skúmanú krajinu za každý rok, na škále od 1, ktorá označuje žiaden teror, až 
po 5, ktorá znamená rozšírený teror a zastrašovanie celej populácie. V našej analýze 
budeme vychádzať z údajov z oboch zdrojov, pričom z ich hodnôt za skúmaný rok 
2010 vytvoríme priemer. To znamená, že keď mal napríklad Bahrajn za rok 2010 
hodnotenie 2 na základe správy od Amnesty International a 3 na základe US State 
Department, jeho výsledné hodnotenie, z ktorého budeme vychádzať pri našej ana-
lýze, bude 2,5.

Miera fyzickej integrity

Miera fyzickej integrity, ktorú čerpáme z indexu Physical Integrity Rights Index 
z  databázy ľudských práv Ciri, označuje mieru, do akej sú vlády ochotné tolero-
vať zmiznutia ľudí, zabíjanie a popravy bez rozsudku súdu, väznenie z politických 
dôvodov a mučenie. Physical Integrity Rights Index je tvorený štyrmi indikátormi 
(vládou nesankcionované zabíjanie bez súdneho procesu; zmiznutia ľudí s pravde- 
 

25 Gibney, M. – Cornett, L. – Wood,  R. – Haschke, P. 2010. Political Terror Scale 1976-2012.   [cit. 
1.6.2014]. Dostupné na internete: <http://www.politicalterrorscale.org>.
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podobným politickým motívom, pričom obete zmiznutia neboli nájdené; mučenie 
a väznenie z politických dôvodov) a vysvetľuje sa ako právo nebyť vystavený také-
muto zaobchádzaniu.

Tento index je vypočítaný na základe hodnôt štyroch premenných, teda z hľadis-
ka počtu zahrnutých premenných pre výpočet indexu predstavuje pomerne presné 
meranie. Pri využití tohto indexu je však potrebné brať do úvahy, že hodnoty jed-
notlivých premenných sú škálové v rozmedzí hodnôt 1 až 8, čo môže výrazne re-
dukovať rozmanitosť a komplexnosť hodnôt jednotlivých premenných a radí všetky 
štáty len do 8 rozdielnych kategórií. 

Tento indikátor sa od vyššie spomínaného indikátora Miery politického násilia 
líši najmä tým, že sa sústredí nie na celkový stav ľudských práv v skúmaných kra-
jinách, ale na postoj vlád voči nim. A ten je pre nás potenciálne dôležitý, pretože 
práve vlády, resp. režimy sú jednotkou našej analýzy. Ich postoj a najmä konanie  
v oblasti dodržiavania ľudských práv, ktoré Physical Integrity Rights Index odráža, 
môže byť dôležitým indikátorom stability týchto režimov, pretože nemá výpovednú 
hodnotu iba o  tom, do akej miery môžu občania v danom štáte vykonávať svoje 
práva (o čom nám hovorí Political Terror Scale Index), ale zameriava sa iba na mož-
nosti vykonávania ľudských práv, ktoré určuje štátna moc. Tento indikátor sa teda 
vzťahuje k tzv. „tvrdej represii“, ktorú voči svojim vlastným obyvateľom uskutočňuje 
existujúci režim. To je faktor, ktorý je dôležité poznať, pretože domáci aktéri môžu 
byť pri výkone svojich práv teoreticky obmedzovaní aj neštátnymi aktérmi, ako sú 
napr. teroristické organizácie, či neoficiálne polovojenské jednotky (Cingranelli  
– Richards, 2010: 405; Wood – Gibney, 2010: 370).

Physical Integrity Rights Index je vydávaný každoročne a štáty v ňom môžu na-
dobúdať hodnoty od 0 (žiadne rešpektovanie skúmaných štyroch práv režimom) do 
8 (plné rešpektovanie týchto práv). Napr. v roku 2010 sa z našej skúmanej vzorky 
krajín najlepšie umiestnil Omán s  hodnotením 7, čo je hodnotenie, ktoré bežne 
získavajú aj demokratické štáty zo západnej Európy (napr. Rakúsko alebo Belgicko) 
a medzi krajiny s najnižším hodnotením rešpektu voči ľudským právam (0) za rok 
2010 patrili Irán a Jemen.

Index globálneho mieru

Index globálneho mieru, alebo Global Peace Index je uznávaným ukazovateľom 
„národnej mierumilovnosti“26, ktorú meria na základe dvadsiatich dvoch kvalitatív-
nych a kvantitatívnych indikátorov násilia alebo strachu z násilia v krajinách. Tieto  
 

26 Global Peace Index. 2010. In: Vision of Humanity. New York. [cit. 26.6.2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/global-peace-index/2010>.
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indikátory sú rozdelené do troch oblastí: úroveň bezpečnosti spoločnosti (meraná 
napr. prostredníctvom vnímanej kriminality v spoločnosti, politickou nestabilitou, 
či počtom vrážd), rozsah domáceho alebo medzinárodného konfliktu, do ktorého je 
daná krajina zapojená (meraný napr. počtom konfliktov, úrovňou týchto konfliktov 
a počtom úmrtí v nich) a úroveň militarizácie režimu (napr. výdavky na armádu, 
členstvo v ozbrojených silách, vlastníctvo jadrových a ťažkých zbraní a pod.). 

Index globálneho mieru taktiež nie je bez kritiky. Najčastejšie sa mu vyčíta, že 
tým, že do celkového skóre počíta aj výdavky na armádu, zvýhodňuje malé štáty, 
ktoré majú podpísané ochranné zmluvy s veľkými štátmi. Ďalšou vetvou kritiky 
je, že neberie do úvahy rodovú problematiku, a teda nevšíma si násilie páchané 
na ženách, ktoré nie vždy koreluje s ostatnými indikátormi zahrnutými v  indexe 
(Sickle, 2012). Pre našu analýzu je však Index globálneho mieru dôležitý preto, lebo 
poskytuje porovnateľné dáta pre skúmané režimy, pričom jeho konzistentnosť a po-
rovnateľnosť dát nie je predmetom kritiky a je všeobecne uznávaná.

Tento index je potenciálne dôležitý, pretože nám pomáha efektívnejšie zachy-
tiť bezpečnosť skúmaných režimov z troch rôznych hľadísk, čím prispieva k lepšej 
operacionalizácii tohto faktora. Prepojením troch spomenutých oblastí tento index 
poskytuje komplexný pohľad na prítomnosť násilia alebo konfliktu v spoločnosti, 
v rámci skúmaného režimu.

Global Peace Index je každoročne vytváraný organizáciou Visions of Humanity. 
Štáty v ňom zahrnuté môžu dosahovať hodnotu od 1 (najviac mierumilovný) do 
4,5 (najnásilnejší). Napríklad v roku 2010 boli najmierumilovnejšími štátmi Island, 
Dánsko a Rakúsko s hodnotami okolo 1,2, a na opačnom konci rebríčka sa umiest-
nila Sýria, Afganistan a Južný Sudán s hodnotami pohybujúcimi sa okolo 3,5.  

Index terorizmu

Tento indikátor čerpáme z Terrorism Index, ktorý meria vplyv terorizmu na kra-
jiny. Prostredníctvom dôrazu na premenné, ako počet teroristických incidentov za 
daný rok, počet úmrtí spôsobených teroristickými útokmi za daný rok (tento faktor 
má najväčšiu váhu), počet zranení po teroristických útokoch (s najmenšou váhou) 
a odhadovaná škoda na majetku spôsobená teroristickými útokmi v danej krajine 
za skúmaný rok, nám tento index podáva veľmi dobrý prehľad o vplyve terorizmu 
na skúmané krajiny.

Predstavené 4 indikátory, z ktorých je tento index tvorený, majú pri jeho výpočte 
priradenú inú váhu. Váženie jednotlivých indikátorov však nie je nikde objasne-
né a vysvetlené. Navyše je pomerne zaujímavé, že zranenia súvisiace s terorizmom 
majú najnižšiu váhu spomedzi všetkých indikátorov. Váženie jednotlivých premen-
ných môže mať výrazný vplyv na konečnú hodnotu indexu a preto je potrebné brať 
tieto nedostatky Indexu terorizmu do úvahy pri jeho využití vo výskume. 
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Terorizmus a jeho vplyv na domácu politiku skúmaných štátov je pre nás poten-
ciálne veľmi dôležitý. Terorizmus predstavuje existenčnú hrozbu pre režimy, najmä  
v podobe islamistických teroristických hnutí, ktoré pôsobia nie len v  štátoch Se-
vernej Afriky a Blízkeho východu, ale ich činnosť je rozšírená aj v Strednej Ázii. 
Bezprostredne ohrozujú ich bezpečnosť a preto je Index terorizmu veľmi dôležitým 
indikátorom celkovej bezpečnosti skúmaných režimov. Na základe teoretickej lite-
ratúry predpokladáme, že bezpečnosť je jedným z najdôležitejších indikátorov sta-
bility režimov, pretože režimy s vyššou bezpečnosťou by mali lepšie odolávať tlakom 
na svoju zmenu. 

Terrorism Index vytvára organizácia Visions of Humanity a  hodnota, ktorú 
v ňom jednotlivé štáty dosahujú, je vždy priemerom za 5 rokov, aby bolo možné 
vziať do úvahy aj dlhodobejší psychologický efekt teroristických útokov v minulosti. 
Štáty môžu v Indexe terorizmu nadobúdať hodnoty od 0 po 10. V roku 2010, kto-
rý bol pre náš výskum kľúčový, boli terorizmom najviac zasiahnuté režimy Iraku, 
Pakistanu, Afganistanu, Indie a Thajska. Medzi krajiny s najmenším vplyvom tero-
rizmu patrili aj Slovensko, Slovinsko, Uruguaj či Salvádor, no aj niektoré z krajín 
z našej výskumnej vzorky, ako Omán či Katar.

Vytváranie faktorov (nezávislých premenných) použitých v analýze

Na základe predchádzajúcich výskumov týkajúcich sa podmienok stability, prí-
padne zmeny nedemokratických režimov, bolo možné rozdeliť zvolené indikátory 
do troch základných skupín, na základe oblastí, ktoré merali. Tieto vytvorené sku-
piny reprezentujú tri základné nezávislé premenné zaradené do nášho výskumu. 

 Prvú skupinu indikátorov (nezávislú premennú) sme nazvali inštitucionálna 
výkonnosť režimu. Túto premennú tvoria indikátory, ktoré sa týkajú predovšetkým 
kooptácie elít a úspešnosti lídrov v manažovaní konfliktov, a to: existencia strany 
lídra (režimovej strany), počet rokov vo funkcii lídra, existencia reálnej opozície 
a index miery slobody.

Druhú nezávislú premennú sme nazvali ekonomická výkonnosť režimu, pretože 
indikátory v nej obsiahnuté ukazujú na rovnaký fenomén, ktorý sa dá zosumari-
zovať ako ekonomická výkonnosť skúmaných režimov. Sú v  nej obsiahnuté tieto 
indikátory: GNI index, miera zamestnanosti, kontrola korupcie a efektivita vlády. 

Poslednou, treťou nezávislou premennou je v našom výskume bezpečnostná vý-
konnosť režimu, a pod týmto názvom chápeme predovšetkým vnútornú bezpečnosť 
režimu. Tento faktor ukazuje, akým spôsobom sa režimy správajú k svojmu obyva-
teľstvu a dá sa tiež chápať ako stupeň represie režimov. Bezpečnosť režimu v našom 
výskume určujú tieto indikátory: miera politického násilia, miera fyzickej integrity, 
index zlyhania štátu, index terorizmu a index globálneho mieru. 
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Tab. 3 Premenné a indikátory využité v analýze

 Inštitucionálna výkonnosť režimu  Index miery slobody

 Existencia strany lídra (režimovej strany)

 Počet rokov vo funkcii

 Existencia reálnej opozície

 Ekonomická výkonnosť režimu  GNI index

 Miera zamestnanosti

 Kontrola korupcie

 Efektivita vlády

 Bezpečnostná výkonnosť režimu  Index zlyhania štátu

 Miera politického násilia

 Miera fyzickej integrity

 Index globálneho mieru

 Index terorizmu

Na základe predchádzajúcich výskumov v  oblasti podmienok pretrvania re-
žimov bolo možné identifikovať tri dôležité nezávislé premenné (faktory), ktoré 
môžu pretrvanie ovplyvňovať. Na základe charakteru výskumnej vzorky však bolo 
potrebné pri výskume zohľadniť aj faktor výskytu protestov. V mnohých režimoch 
zaradených vo výskumnej vzorke prebiehali v priebehu roku 2010 – 2011 protesty 
namierené proti aktuálne pôsobiacim vládam v  daných štátoch. Prítomnosť pro-
testov mohla mať zásadný dopad na stabilitu daného režimu a z tohto dôvodu sme 
považovali za nevyhnutné zohľadniť tento faktor pri analýze podmienok pretrvania 
režimu. Zaradenie tohto faktoru nám tiež umožní analyzovať vzťah inštitucionálnej 
výkonnosti režimu, ekonomickej výkonnosti režimu, bezpečnostnej výkonnosti režimu, 
a vzniku protestov v ňom. Pri kódovaní tohto faktora sme postupovali rovnako ako 
pri iných kvalitatívnych indikátoroch. Režimy, v ktorých sa v sledovanom období 
vyskytli masové protesty namierené proti vláde a žiadajúce jej rezignáciu sme ozna-
čili číslom 1 a režimy, v ktorých k takýmto protestom neprišlo, dostali označenie 0.

Táto kapitola poskytla prehľad o charaktere a spôsobe výberu prípadov zvole-
ných na analýzu uskutočnenú v tejto publikácii a  tiež o indikátoroch, faktoroch  
a metódach, ktoré budú v analýze využité. V nasledujúcich častiach práce sa venu-
jeme analýze zvolených režimov využitím metódy QCA, ktorá nám umožní identi-
fikovať, ktoré z premenných sú pre pretrvanie nedemokratických režimov kľúčové. 
V ďalšej časti publikácie ponúkame podrobný opis a analýzu vybraných režimov, 
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ktorá umožní hlbšie pochopenie procesov prebiehajúcich v nedemokratických reži-
moch a vplyvu vybraných premenných na ich pretrvanie. 
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3. 
analýza PoDmIenoK PretrvanIa reŽImov 
s vYuŽItím KvalItatívneJ KomParatívneJ 

analýzY

Ivana Imreová – Mária Kučerová – Boris Petrušek

◆◆◆

V  predchádzajúcej kapitole sme vysvetlili výber výskumných metód, výber 
a operacionalizáciu indikátorov, závislej premennej, a tvorbu troch nezávislých pre-
menných. Závislou premennou pre náš výskum je pretrvanie režimu a nezávislými 
premennými sú inštitucionálna výkonnosť režimu, ekonomická výkonnosť režimu 
a bezpečnostná výkonnosť režimu. Okrem týchto premenných do našej analýzy za-
hŕňame ako intervenujúcu premennú aj protivládne protesty, resp. ich prítomnosť 
alebo absenciu v každej skúmanej krajine za určené časové obdobie. V tejto kapitole 
sa zameriame na výskum stability nedemokratických režimov pomocou Kvalitatív-
nej komparatívnej analýzy (QCA), konkrétne pomocou crisp-set QCA.

Po výbere skúmaných prípadov a faktorov QCA predpokladá vytvorenie pravdi-
vostnej tabuľky (Truth table). Pravdivostná tabuľka obsahuje všetky skúmané prípa-
dy, ku ktorým sú priradené hodnoty (kódovanie je binárne – 0 pre absenciu a 1 pre 
prítomnosť) pre všetky skúmané premenné. Týmto spôsobom sa vytvára špecifická 
konfigurácia premenných pre každý skúmaný prípad, v našom prípade pre každý 
skúmaný režim. 

Ako bolo spomenuté, crisp-set QCA pracuje od začiatku iba s binárnym kódo-
vaním hodnôt pre jednotlivé premenné. Naše premenné však majú rôzne hodnoty, 
od absolútnych čísiel (ako napr. v prípade GNI indexu), cez percentá (napr. miera 
zamestnanosti), až po škály (napr. 0 až 8 pri miere fyzickej integrity či 1 až 5 pri miere 
politického násilia). Binárne kódované boli v našom výskume od začiatku iba kva-
litatívne indikátory (existencia režimovej strany, existencia reálnej opozície), závislá 
premenná (pretrvanie režimu) a kontrolná premenná (existencia protestov proti vlá-
de). Číselné údaje indikátorov, ktoré sme využili pri formovaní a operacionalizácii 
faktorov využitých pri analýze, nám slúžili na skonfrontovanie našich vedomostí 
o skúmaných režimoch. Naše vedomosti o skúmaných režimoch boli založené na 
štúdiu odbornej literatúry a na rozhovoroch s členmi politických strán a miestnymi 



— 89 —

AnAlýzA podmienok pretrvAniA režimov s využitím

odborníkmi v skúmaných krajinách (predovšetkým v krajinách, ktoré sú predme-
tom prípadových štúdií v ďalších častiach knihy). Tieto zistenia sme porovnávali 
s objektívne nameranými hodnotami v jednotlivých indikátoroch pre daný režim. 
Tento postup nám umožnil jednoduchšie a  transparentnejšie binárne kódovanie 
faktorov a vytváranie pravdivostnej tabuľky. 

Kódovanie všetkých premenných pre všetky režimy obsiahnuté vo výskumnej 
vzorke prebiehalo na základe dobrého teoretického poznania režimov zahrnutých 
do výskumu. Po skonfrontovaní našich teoretických vedomostí a vedeckej literatúry 
týkajúcej sa skúmaných štátov sme vytvorili konečnú podobu pravdivostnej tabuľky 
(pozri tab. 4). 

Tab. 4 Pravdivostná tabuľka
Prítomnosť 
protestov

Inštitucionálna 
výkonnosť

Ekonomická 
výkonnosť

Bezpečnostná 
výkonnosť

Pretrvanie 
režimu

Alžírsko 0 1 1 0 1
Bahrajn 1 0 1 0 0
Egypt 1 1 0 0 0
Irak 0 1 0 0 1
Irán 1 0 0 0 1
Jemen 1 1 0 0 0
Jordánsko 0 1 1 1 1
Katar 0 0 1 1 1
Kazachstan 0 1 1 1 1
Kirgizsko 1 1 0 0 0
Kuvajt 0 0 1 1 1
Libanon 0 1 1 0 1
Líbya 1 0 0 1 0
Maroko 0 1 1 1 1
Omán 0 0 1 1 1
Saudská 
Arábia

0 0 1 0 1

Spojené 
Arabské 
Emiráty

0 0 1 1 1

Sýria 1 0 0 0 0
Tadžikistan 0 1 0 1 1
Tunisko 1 0 0 1 0
Turkménsko 0 1 0 1 1
Uzbekistan 0 1 0 1 1

Zdroj: autori.



— 90 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

3.1. vytváranie konfigurácií premenných a odstránenie  
protirečivých prípadov 

Prvým krokom v crisp-set QCA je analýza výskumnej vzorky so zahrnutím všet-
kých faktorov. V tomto kroku sme teda brali do úvahy faktory protesty, inštituci-
onálna výkonnosť režimu, ekonomická výkonnosť režimu a bezpečnostná výkonnosť 
režimu (pozri tab. 3). Analýzu sme uskutočnili v programe Tosmana (verzia 1.3.2). 
Tosmana je voľne šíriteľný a bežne používaný softvér vhodný pre všetky typy QCA 
(crisp-set, fuzzy-set aj multi-value QCA). QCA sa dá vykonať aj bez použitia špe-
ciálneho programu, no jeho použitie je výhodné v tom, že program nám automatic-
ky poskytne všetky konfigurácie premenných, aj vrátane protichodných prípadov, 
teda prípadov, ktoré majú rovnakú konfiguráciu premenných, ale iný výsledok27. 
Existencia takýchto prípadov je pri QCA bežná a nijako neznižuje kvalitu analýzy. 
QCA má navyše nástroje na vyrovnanie sa s týmito prípadmi. Ak sa takéto konfi-
gurácie objavia, je potrebné odhaliť prípady, v ktorých sa protichodné konfigurácie 
objavili a  zistiť, ktoré faktory mohli túto situáciu spôsobiť. Následne je potrebné 
buď prehodnotiť kódovanie v daných prípadoch, alebo ich s odôvodnením vylúčiť 
z  analýzy. Obrázok 1 ukazuje konfigurácie prípadov so všetkými premennými aj 
prípadmi zahrnutými v analýze, vytvorené softvérom Tosmana.

Protichodným prípadom, teda režimom s rovnakou konfiguráciou premenných, 
ale rozdielnym výsledkom, je v prípade tejto analýzy Irán. Irán má rovnakú konfigu-
ráciu premenných ako Sýria, avšak kým v Sýrii došlo k zmene režimu, v Iráne režim 
pretrval napriek tomu, že v priebehu rokov 2010 – 2011 zažil protivládne protesty. 
Irán má však špecifickú vnútornú štruktúru politického systému, ktorý kombinu-
je demokratické politické inštitúcie a náboženské orgány. Keďže je táto konfigurá-
cia vnútropolitických vzťahov špecifická len pre Irán, nebolo možné tento faktor 
zohľadniť v našom vysvetľovacom modeli. Irán, ako protichodný prípad z analýzy 
z tohto dôvodu vylúčime. Vysvetlenie príčin pretrvania tohto režimu napriek pre-
biehajúcim protestom vysvetlíme v krátkej prípadovej štúdii na konci tejto kapitoly. 
Obrázok 2 ukazuje výstup z Tosmany po odstránení Iránu z analýzy.

Na základe výstupu z Tosmany na obrázku 2 je zrejmé, že existuje silná súvis-
losť medzi prítomnosťou protestov a pretrvaním režimu. Faktor protestov nám totiž 
našu výskumnú vzorku režimov rozdeľuje na dve rozdielne skupiny - na tie režimy, 
ktoré v  priebehu rokov 2010 – 2011 zažili protivládne protesty a  zároveň v  nich 
došlo k zmene režimu a na tie, v ktorých k protestom nedošlo a zároveň v nich ne-
došlo k zmene režimu. Inak povedané, režimy, ktoré v prípade premennej protesty  
 

27 Vo výstupe z Tosmany sú tieto prípady označené v stĺpci O (ako outcome, výsledok) a ako C (con-
tradictory cases).
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Obr. 1 Konfigurácie prípadov so všetkými prípadmi a premennými

Obr. 2 Konfigurácie prípadov po vylúčení Iránu z analýzy
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nadobúdajú hodnotu 0, pri premennej pretrvanie režimu nadobúdajú hodnotu 1 
a naopak (pozri tab. 5).

Z tohto môžeme usúdiť, že tie isté procesy, ktoré vedú k vzniku protestov v da-
ných režimoch, vedú aj k ich zmene, resp. zabezpečujú ich pretrvanie. Zvyšné tri 
skúmané faktory (inštitucionálna výkonnosť, ekonomická výkonnosť, bezpečnostná 
výkonnosť režimu) teda rovnako určujú nielen pretrvanie daného režimu, ale aj po-
tenciál vzniku protestov v ňom. Vzťahy premenných zahrnutých v našom výskume 
po prvej fáze analýzy sú zobrazené v schéme 2.

Tab. 5 Vzťah premennej protivládne protesty a pretrvanie režimu

Proti-
vládne 
protesty

Inštitucionálna 
výkonnosť

Ekonomická 
výkonnosť

Bezpečnostná 
výkonnosť

Pretrvanie 
režimu

Režimy

0 1 1 0 1 Alžírsko,
Libanon

0 1 1 1 1 Jordánsko, 
Kazachstan, 
Maroko

0 0 1 1 1 Kuvajt, Omán, 
Katar, Spojené 
Arabské 
Emiráty

0 0 1 0 1 Saudská
Arábia

0 1 0 1 1 Tadžikistan, 
Turkménsko, 
Uzbekistan

1 1 0 0 0 Egypt, 
Kirgizsko,
Jemen

1 0 0 1 0 Líbya

1 1 0 1 0 Tunisko

1 0 0 0 0 Sýria

Zdroj: autori
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Schéma 2 Vzťahy medzi premennými zahrnutými v analýze

Zdroj: autori.

Vplyv jednotlivých faktorov na pretrvanie režimu ešte nemožno odhaliť, bude 
to možné až po tom, ako faktor protestov odstránime z analýzy (keďže sa ukázalo, 
že je v zásade totožný s faktorom pretrvania režimu). Z tohto dôvodu budeme ďalej 
v analýze pokračovať bez zaradenia premennej protesty do analýzy. Túto premennú 
opätovne použijeme až v poslednej analýze pri odhaľovaní dostatočných podmie-
nok pre pretrvanie režimu. 

Po vyradení premennej protivládne protesty a Iránu z analýzy sa nám vytvorila 
pravdivostná tabuľka (tab. 6), s  ktorou budeme ďalej pracovať. V  druhej časti 
analýzy sa snažíme odhaliť vplyv inštitucionálnej výkonnosti, ekonomickej výkon-
nosti a  bezpečnostnej výkonnosti režimu na jeho pretrvanie (resp. vplyv protestov 
v ňom).

Určovanie nevyhnutných  
a dostatočných podmienok pre pretrvanie režimu

Po vyradení premennej protivládne protesty môžeme prejsť k  analýze vplyvu 
zostávajúcich premenných – inštitucionálna výkonnosť režimu, ekonomická výkon-
nosť režimu a bezpečnostná výkonnosť režimu – na pretrvanie režimu. Analýza bude 
prebiehať tak, že si z výsledku z Tosmany pripravíme tabuľku zostavenú podľa toh-
to, akú hodnotu dosahovala závislá premenná, teda pretrvanie režimu. Vždy teda 
budeme spolu analyzovať konfigurácie, kde závislá premenná dosiahla hodnotu 0 
a spolu tie konfigurácie, kde závislá premenná dosiahla hodnotu 1. Takto realizova-
ná analýza nám umožní identifikovať nevyhnutné podmienky pre pretrvanie (prí-
padne zmenu) režimu. 
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Tab. 6 Pravdivostná tabuľka pre analýzu nevyhnutných a dostatočných podmienok pretr-
vania režimu (vznik protestov)

Inštitucionálna 
výkonnosť

Ekonomická 
výkonnosť

Bezpečnostná 
výkonnosť

Pretrvanie 
režimu

Alžírsko 1 1 0 1

Bahrajn 0 1 0 0

Egypt 1 0 0 0

Irak 1 0 0 1

Jemen 1 0 0 0

Jordánsko 1 1 1 1

Katar 0 1 1 1

Kazachstan 1 1 1 1

Kirgizsko 1 0 0 0

Kuvajt 0 1 1 1

Libanon 1 1 0 1

Líbya 0 0 1 0

Maroko 1 1 1 1

Omán 0 1 1 1

Saudská Arábia 0 1 0 1

Spojené Arabské 
Emiráty

0 1 1 1

Sýria 0 0 0 0

Tadžikistan 1 0 1 1

Tunisko 0 0 1 0

Turkménsko 1 0 1 1

Uzbekistan 1 0 1 1

Obrázok 3 zobrazuje výstup z Tosmany po využití pravdivostnej tabuľky zobra-
zenej v tabuľke 6. Z výstupu z Tosmany môžeme vidieť, že nám v priebehu analý-
zy vznikli dve protichodné konfigurácie. Protichodnými prípadmi, teda režimami 
s  rovnakou konfiguráciou premenných, ale rozdielnymi výsledkami, sú v  našom 
prípade Bahrajn a Irak. 
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Obr. 3 Analýza nevyhnutných a dostatočných podmienok pre pretrvanie režimu

Z  obrázku 3 vidíme, že Bahrajn mal rovnakú konfiguráciu premenných ako 
Saudská Arábia, no kým v tejto krajine režim pretrval, v Bahrajne bol výsledok me-
nej jednoznačný. Režim tu síce pretrval, ale iba vplyvom zahraničnej intervencie. 
Irak mal rovnakú konfiguráciu premenných ako Egypt, Kirgizsko a Jemen, no na 
rozdiel od nich tu režim pretrval. Irak je však kvôli zahraničnej intervencii taktiež 
špecifickým prípadom. Oba prípady sú zvláštne v tom, že rovnako, ako v prípade 
Iránu, na rozdiel od ostatných skúmaných prípadov v nich na pretrvanie režimu 
pôsobil faktor, ktorému sa v našom výskume nevenujeme. Týmto faktorom sa ne-
venujeme preto, že sú natoľko špecifické pre tieto krajiny, že nepôsobia v ostatných 
skúmaných režimoch a  do nášho explanačného modelu by preto nepriniesli pri-
danú hodnotu. Tieto dva režimy však nechceme z nášho výskumu úplne vylúčiť, 
a pretože ich nemôžeme zaradiť späť do QCA, dôvody ich pretrvania vysvetlíme na 
konci tejto kapitoly prostredníctvom krátkych prípadových štúdií.

Po odstránení Bahrajnu a Iraku z našej tabuľky sme získali výstup z Tosmany 
(obrázok 4) už bez protichodných prípadov (bez označenia C vo štvrtom stĺpci „O“). 
Naša výsledná tabuľka, s ktorou budeme ďalej pracovať, obsahuje päť konfigurácií 
s výsledkom 1 (spolu 13 prípadov pretrvania režimu) a tri konfigurácie s výsledkom 
0 (spolu 6 prípadov zmeny režimu). 
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Obr. 4 Analýza nevyhnutných a dostatočných podmienok pre pretrvanie režimu po od-
stránení protirečivých prípadov

Booleova minimalizácia

Veľmi dôležitým krokom nielen pri crisp-set QCA je tzv. Booleova minimalizá-
cia (Boolean minimization). V tomto procese sa vytvárajú zo zložitých konfigurácií 
premenných  jednoduchšie konfigurácie prostredníctvom určovania nevyhnutných 
a dostatočných podmienok pre vznik daného výsledku. Booleovu minimalizáciu je 
možné vykonať pomocou softvéru, ale v našom prípade, keď máme iba tri nezávislé 
premenné, ju môžeme vykonať aj ručne.

Booleova algebra má určité pravidlá pre zápis, ktoré budeme využívať aj pri mi-
nimalizácii. Platí, že premenná s  hodnotou 1 je zapísaná veľkým písmom (napr. 
BEZPEČNOSŤ), a premenná s hodnotou 0 je zapísaná s malým písmom (napr. bez-
pečnosť). Ďalej platí, že „*“ je ekvivalentom pre „a“ a  „+“  znamená „alebo“. Naprík-
lad, keby sme chceli zapísať tvrdenie, že výsledok Pretrvanie s hodnotou 1 dostane-
me kombináciou premennej Alfa a premennej Beta, alebo kombináciou premennej 
Beta a premennej Gama, konečný zápis bude vyzerať takto: 

 ALFA * BETA * gama    +    alfa * BETA * GAMA    →    PRETRVANIE
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Booleova minimalizácia – režimy s výsledkom 0 

Po vyradení protichodných prípadov z našej tabuľky sme získali tri rôzne kon-
figurácie premenných, pokrývajúce šesť režimov s výsledkom 0 (pretrvanie). Tieto 
konfigurácie sú:

Inštitucionálna 
výkonnosť

Ekonomická 
výkonnosť

Bezpečnostná 
výkonnosť

Pretrvanie 
režimu Režimy

1 0 0 0 Egypt, Kirgizsko, Jemen

0 0 1 0 Líbya, Tunisko

0 0 0 0 Sýria

Z tejto tabuľky sa zdá byť nevyhnutnou podmienkou pre pretrvanie režimu pre-
menná ekonomická výkonnosť režimu. Pretože hoci mali niektoré režimy hodnotenie 
1 pri inštitucionálnej výkonnosti alebo pri bezpečnostnej výkonnosti, tieto premenné 
nie sú podľa našich zistení samé schopné vytvoriť výsledok 1, a teda zabezpečiť pre-
trvanie režimu, či zabrániť vzniku protivládnych protestov. Tieto zistenia môžeme 
zapísať takto: 

 EKONOMICKÁ VÝKONNOSŤ   →    PRETRVANIE

Booleova minimalizácia – režimy s výsledkom 1

Po vyradení protichodných prípadov z našej analýzy sme získali päť konfigurácií 
premenných s výsledkom 1 (PRETRVANIE), pokrývajúcich spolu trinásť režimov:

Inštitucionálna 
výkonnosť

Ekonomická 
výkonnosť

Bezpečnostná 
výkonnosť

Pretrvanie 
režimu

Režimy

1 1 0 1 Alžírsko, 
Libanon

1 1 1 1 Jordánsko, Kazachstan, 
Maroko

0 1 1 1 Kuvajt, Omán, Katar, 
Spojené Arabské Emiráty

1 0 1 1 Tadžikistan, Turkménsko, 
Uzbekistan

0 1 0 1 Saudská 
Arábia



— 98 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

Z tejto tabuľky vidíme, že vysoká ekonomická výkonnosť režimu nie je v prípa-
doch pretrvania režimu nevyhnutnou podmienkou. Táto premenná dokáže dosiah-
nuť pretrvanie režimu bez ohľadu na hodnoty iných premenných (prípad Saudskej 
Arábie), avšak nie vo všetkých skúmaných prípadoch. Pretrvanie režimu totiž môže 
podľa našich zistení zaistiť pri neprítomnosti ekonomickej výkonnosti aj kombinácia 
premenných inštitucionálna a bezpečnostná výkonnosť režimu, ako ukazuje prípad 
Tadžikistanu, Turkménska a Uzbekistanu. Tieto zistenia môžeme zapísať takto:

EKONOMICKÁ VÝKONNOSŤ 
+ 

BEZPEČNOSTNÁ VÝKONNOSŤ * INŠTITUCIONÁLNA VÝKONNOSŤ  
→  

PRETRVANIE

Z tohto zápisu vyplýva, že pre pretrvanie režimu sú nevyhnutnými podmienka-
mi buď vysoká miera ekonomickej výkonnosti režimu, alebo kombinácia, resp. spolu-
pôsobenie premenných inštitucionálna výkonnosť a bezpečnostná výkonnosť režimu. 
Pretrvanie režimu (a teda zároveň nevzniknutie protestov) teda dokáže zabezpečiť 
len dobrý ekonomický výkon režimu, alebo kombinácia vnútornej bezpečnosti spo-
lu s prvkami dodržiavania aspoň obmedzenej miery ľudských, občianskych a poli-
tických práv. 

3.2. závery analýzy a interpretácia zistení z Qca

V tejto časti predstavujeme najdôležitejšie zistenia našej analýzy, ešte predtým 
však chceme vysvetliť, čo znamená prítomnosť a neprítomnosť skúmaných nezá-
vislých premenných. Tieto premenné sú tvorené štyrmi, resp. piatimi indikátormi a 
pre potreby QCA boli zakódované do binárnej podoby, no ich interpretácia sa tým 
nezmenila. V rámci jednej skupiny (hodnotenie 0 alebo 1) už nerozlišujeme stupeň 
prítomnosti našich premenných, pretože pre nás je dôležitým iba rozdiel medzi sku-
pinou 0 a 1. Preto keď píšeme o neprítomnosti (absencii / hodnotenie 0) premennej, 
napr. premennej ekonomická výkonnosť režimu, znamená to, že všetky takto ozna-
čené režimy majú relatívne nižšiu ekonomickú výkonnosť ako všetky režimy patriace 
do skupiny s hodnotením 1 za ekonomickú výkonnosť. 

Do prvej časti analýzy sme zaradili tiež ďalšiu nezávislú premennú, a to prítom-
nosť protestov. Prítomnosť protestov v niektorých z režimov zahrnutých v našej vý-
skumnej vzorke totiž mohla mať zásadný vplyv na pretrvanie týchto režimov. Naša 
analýza, ktorá je zobrazená v tabuľke 5 ukázala, že prítomnosť protestov má priamu 
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súvislosť s našou závislou premennou pretrvanie režimu. Vo všetkých prípadoch, 
kde sa v režime vyskytli protivládne protesty zároveň tento režim nepretrval a došlo 
k jeho zmene (jednou výnimkou je režim v Iráne, Irán však predstavuje veľmi špeci-
fický prípad konfigurácie vzťahov medzi náboženstvom a politickými inštitúciami, 
ktorý je bližšie popísaný v prípadovej štúdii na konci tejto kapitoly). Naša analýza 
teda preukázala, že tie isté procesy, ktoré vedú k vzniku protestov zároveň cez pôso-
benie týchto protestov na stabilitu režimu vplývajú aj na pretrvanie režimov. Z tohto 
dôvodu sme premennú prítomnosť protestov v ďalšej analýze vylúčili. Vzťahy medzi 
premennými po prvej fáze výskumu ukazuje a opisuje schéma 2. Protesty teda nie 
sú príčinou nestability režimov, ako by sa mohlo zdať, ale majú rovnakú príčinu 
ako nestabilita a pôsobia ako medzistupeň medzi spoločenskými podmienkami 
a nestabilitou režimov. To znamená, že ak je v režime prítomná nespokojnosť v 
spoločnosti, a ak je táto nespokojnosť s režimom dostatočne veľká na to, aby spus-
tila vlnu protivládnych protestov, tieto protesty majú tendenciu režimy oslabiť až 
natoľko, že dôjde k ich zrúteniu. A podľa našich zistení je faktorom, ktorý má naj-
väčší potenciál spustiť protesty proti režimom nespokojnosť s jeho ekonomickou 
výkonnosťou, ktorá ovplyvňuje životnú úroveň obyvateľstva.

Z  analýzy vplyvu nezávislých premenných inštitucionálna výkonnosť režimu, 
ekonomická výkonnosť režimu a bezpečnostná výkonnosť režimu na závislú premen-
nú pretrvanie režimu na našej výskumnej vzorke nedemokratických režimov sme 
získali tieto zistenia:
1.  Pre celkový výsledok 0 (teda pretrvanie alebo zmena režimu) je dostatočnou 

aj nevyhnutnou podmienkou hodnotenie 0 za premennú ekonomická výkon-
nosť režimu, pretože hoci mali niektoré režimy hodnotenie 1 pri inštitucionál-
nej výkonnosti alebo pri bezpečnostnej výkonnosti režimu, tieto premenné neboli 
schopné v našej výskumnej vzorke vytvoriť výsledok 1, a teda zabezpečiť pretr-
vanie režimu.

2.  Pre celkový výsledok 1 (teda PRETRVANIE režimu) je ekonomická výkonnosť re-
žimu dostatočnou podmienkou. Dostatočnou podmienkou je preto, lebo dokáže 
sama dosiahnuť pretrvanie režimu aj za neprítomnosti iných premenných. 

3.  Pre celkový výsledok 1 (teda PRETRVANIE režimu) ekonomická výkonnosť re-
žimu nie je nevyhnutnou podmienkou, pretože pretrvanie režimu môže podľa 
našich zistení zaistiť pri neprítomnosti ekonomickej výkonnosti aj kombinácia 
premenných inštitucionálna výkonnosť a bezpečnostná výkonnosť režimu.

4.  Premenné inštitucionálna výkonnosť režimu a bezpečnostná výkonnosť režimu nie 
sú samostatne ani nevyhnutnými ani dostatočnými podmienkami pre pretrvanie 
režimu.
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Konfrontácia s hypotézami nášho výskumu

V úvode tejto publikácie sme načrtli tri hypotézy, ktoré naša analýza mala za 
úlohu preveriť. Tieto hypotézy sú: 
1.  Režimy s vyššou inštitucionálnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu lep-

šie, ako režimy s nižšou inštitucionálnou výkonnosťou.
2.  Režimy s vyššou ekonomickou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu lepšie, 

ako režimy s nižšou ekonomickou výkonnosťou.
3.  Režimy s vyššou bezpečnostnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu lep-

šie, ako režimy s nižšou ekonomickou výkonnosťou.
Na základe výsledkov z kvalitatívnej komparatívnej analýzy môžeme tieto hypo-

tézy konfrontovať s našimi zisteniami.

Hypotéza 1: Režimy s vyššou inštitucionálnou výkonnosťou odolávajú tlakom na 
zmenu lepšie, ako režimy s nižšou inštitucionálnou výkonnosťou. 

Táto hypotéza sa vzťahuje na našu premennú inštitucionálna výkonnosť režimu. 
Táto premenná je tvorená indikátormi existencia reálnej opozície, existencia strany 
lídra (režimovej strany), počet rokov vo funkcii a index miery slobody. Určujú ju teda 
indikátory, ktoré sa týkajú predovšetkým kooptácie elít a úspešnosti lídrov v mana-
žovaní politických konfliktov. 

Teoretickým predpokladom tejto hypotézy je, že režimy, ktoré sú viac inštituci-
onalizované, sú úspešnejšie vo vytváraní inštitucionálnych mechanizmov potreb-
ných na dosiahnutie súdržnosti medzi elitami (Brooker, 2009; Hess, 2013). V tomto 
prípade vychádzame z predpokladu, že dôvodom pádov režimov (nestability) nie je 
chýbajúca akceptácia režimu v spoločnosti, ale nesúlad medzi elitami. Tento nesú-
lad môže mať rôzne príčiny. Týmito elitami môžu byť mladí ambiciózni ľudia, ktorí 
nemajú možnosť podieľať sa na moci, pretože prístup k nej má len malá skupina 
osôb (napr. na základe rodinnej príslušnosti), alebo už etablované politické elity, 
ktoré majú medzi sebou spory. Režim, ktorý je úspešný vo svojej inštitucionalizácii, 
si dokáže s takýmito prípadmi poradiť tým, že novým elitám ponúka prístup k moci 
prostredníctvom funkcií v režimovej strane, ktorá dokáže taktiež vyriešiť nezhody 
medzi už etablovanými elitami. Strany majú na režimy stabilizujúci efekt a môžu 
riešiť, mediovať a  regulovať konflikty medzi elitami. Málo inštitucionalizované 
režimy sú menej predvídateľné, ich elity majú viac dôvodov byť nespokojné a preto 
sú tieto režimy náchylnejšie na kolaps. 

S manažmentom konfliktov medzi elitami súvisí aj náš ďalší indikátor inštituci-
onálnej výkonnosti režimu, počet rokov lídra vo funkcii. Pri ňom predpokladáme, že 
líder, ktorý je vo funkcii relatívne dlhšie ako ostatní lídri, dokáže efektívnejšie ako 
ostatní lídri tieto konflikty manažovať prostredníctvom inštitucionálnej štruktúry, 
ktorá v režime existuje.
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Inštitucionálna výkonnosť režimu však nie je daná iba existenciou režimovej 
strany, resp. stupňom jeho inštitucionalizácie a  dĺžkou obdobia lídra vo funkcii. 
Ďalšími dôležitými ukazovateľmi sú napríklad aj existencia reálnej opozície a index 
miery slobody. Režimy nemusia byť ohrozené iba z úrovne elít, ale potenciálne aj zo 
strany opozície. Preto sme si všímali, do akej miery režim toleruje reálnu opozíciu 
v krajine, a do akej miery vôbec toleruje pluralitu názorov a politické a občianske 
práva svojich občanov vo všeobecnosti. Predpokladáme, že režim, ktorý je viac in-
štitucionalizovaný, má efektívne nástroje na potláčanie opozície a reálnej slobody, 
no tieto nástroje sú iné než len čisto represívne. Tieto režimy napríklad môžu tole-
rovať existenciu opozičných politických strán, no majú efektívne nástroje na to, aby 
zabránili ich prípadnému úspechu vo voľbách. Takéto režimy majú predpoklady byť 
stabilnejšie. 

Naše zistenia však neukazujú na dôležitý vplyv tejto premennej na celkovú stabi-
litu režimu, pretože inštitucionálna výkonnosť režimu (resp. jeho inštitucionalizácia) 
tak, ako sme ju definovali, dokázala iba v jednej konfigurácii prípadov vyvolať inú 
stabilitu režimu, ako predpokladala jeho ekonomická výkonnosť, a aj to iba v sú-
činnosti s ďalšou premennou, bezpečnostnou výkonnosťou režimu. Z našej analýzy 
teda vyplýva, že inštitucionálna výkonnosť režimu tak, ako sme ju v našom výskume 
merali, nebola schopná v našej vzorke režimov sama predpovedať, resp. ovplyvniť 
ich stabilitu.

Hypotéza 2: Režimy s vyššou ekonomickou výkonnosťou odolávajú tlakom na 
zmenu lepšie, ako režimy s nižšou ekonomickou výkonnosťou.

Druhá hypotéza sa viaže na našu nezávislú premennú ekonomická výkonnosť 
režimu, ktorá indikuje predovšetkým ekonomickú výkonnosť, resp. hospodársku 
vyspelosť skúmaných režimov. Vyššia výkonnosť režimu vo všeobecnosti znamená 
vyššiu životnú úroveň obyvateľstva. Túto premennú sme operacionalizovali pomo-
cou indikátorov: GNI index, miera zamestnanosti, miera korupcie a efektivita vlády. 

V tejto hypotéze predpokladáme, že režimy s vyššou výkonnosťou budú efektív-
nejšie odolávať tlakom na zmenu, teda budú stabilnejšie, predovšetkým kvôli rela-
tívnej spokojnosti (resp. absencii nespokojnosti) obyvateľov so svojou ekonomickou 
situáciou, životnou úrovňou a výkonom vlády (najmä) v ekonomických otázkach. 
Tieto režimy majú svoju legitimitu založenú práve na (ekonomickej) výkonnosti, a 
premenná výkonnosť režimu indikuje ich úspešnosť pri zabezpečovaní výkonnost-
nej legitimity. 

Ekonomická výkonnosť režimov je považovaná za pomerne silný indikátor sta-
bility režimov (Brownlee, 2009, Miller, 2012, Gilley, 2013). Napríklad Miller (2012) 
vo svojom výskume upozorňuje, že vyšší priemerný príjem znižuje pravdepodob-
nosť násilného zvrhnutia lídra, tak v demokraciách ako aj v nedemokratických reži-
moch, najmä vďaka faktu, že takýto odchod lídra by pre občanov znamenal prudký 
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nárast nestability a tá by ovplyvnila životnú úroveň v krajine. Režimy, ktoré majú 
svoju legitimitu založenú na ekonomickej výkonnosti, môžu byť relatívne stabil-
nejšie, ale sú viac ako iné režimy ohrozené prípadnými externými ekonomickými 
šokmi. Pretože ak aj v dôsledku nich obyvateľstvu klesne životná úroveň, tieto reži-
my môžu byť v takýchto prípadoch destabilizované jednoduchšie ako režimy s inou 
alokáciou legitimity (Magaloni a Wallace, 2008). Faktom však je, že takýto prípad sa 
v našej výskumnej vzorke vyskytol iba raz a to v prípade Bahrajnu. 

Premennú ekonomická výkonnosť režimu sme v našom výskume operacionali-
zovali pomocou GNI indexu, miery zamestnanosti, miery korupcie a efektivity vlády. 
GNI ako hrubý národný príjem k parite kúpnej sily na obyvateľa je veľmi dobrým 
indikátorom reálnej životnej úrovne obyvateľstva, a navyše je dobre porovnateľný 
medzi krajinami, pretože je uvádzaný v medzinárodných dolároch. Miera zamest-
nanosti je taktiež indikátorom, ktorý prispieva k lepšiemu zachyteniu životnej úrov-
ne obyvateľov rôznych režimov, pretože predpokladáme, že v režimoch s  vyššou 
ekonomickou výkonnosťou bude existovať aj viac pracovných miest a  teda vyššia 
zamestnanosť. Miera korupcie a efektivita vlády sú v tomto prípade dôležité, pretože 
vnímanie rozšírenia korupcie vo verejnej sfére a vnímanie kvality verejných služieb 
a  kvality zákonov a  ich implementácie taktiež vplýva na vnímanie výkonnostnej 
legitimity režimov jeho obyvateľmi.

Hypotéza o pozitívnom vplyve ekonomickej výkonnosti režimu na jeho stabilitu 
sa nám na našej výskumnej vzorke potvrdila. To znamená, že na základe našich vý-
sledkov analýzy môžeme tvrdiť, že práve nezávislá premenná ekonomická výkonnosť 
režimov bola tým určujúcim faktorom, ktorý mal hlavný vplyv na našu závislú pre-
mennú, pretrvanie režimu. Dôležitosť vplyvu ekonomickej výkonnosti na pretrvanie 
režimu sa nám potvrdila celkovo v ôsmych z deviatich konfigurácií, pričom v  jednej 
zvyšnej dokázalo vplyv ekonomickej výkonnosti prekonať len spojenie premenných 
inštitucionálna výkonnosť režimu a bezpečnostná výkonnosť režimu, a aj to iba v jed-
nej špecifickej konfigurácii pre režimy, v ktorých nebol prítomný faktor protivlád-
ne protesty. Ekonomická výkonnosť režimu teda podľa našich zistení skutočne bola 
určujúcim faktorom pre stabilitu režimov a v prípade našej výskumnej vzorky 19 
režimov môžeme potvrdiť, že režimy s lepšou výkonnosťou naozaj lepšie odolávali 
tlakom na zmenu.

Hypotéza 3: Režimy s vyššou bezpečnostnou výkonnosťou odolávajú tlakom na 
zmenu lepšie, ako režimy s nižšou ekonomickou výkonnosťou.

Naša tretia hypotéza sa viaže na nezávislú premennú bezpečnosť režimu. Táto 
premenná označuje predovšetkým vnútornú bezpečnosť režimu, teda spôsob, akým 
sa režimy správajú k svojmu obyvateľstvu. Bezpečnosť režimu tak, ako sme ju ope-
racionalizovali, sa dá chápať ako stupeň represie režimov, pričom platí, že čím má 
režim vyššiu bezpečnosť, tým má nižšiu mieru tvrdých represií voči svojim obyvate-
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ľom a odporcom. Túto premennú tvoria v našom výskume indikátory: index zlyha-
nia štátu, miera politického násilia, miera fyzickej integrity, index globálneho mieru  
a index terorizmu.

Našim predpokladom je, že režimy, ktoré sú bezpečnejšie (t.j. režimy s nižším 
stupňom represie), sú stabilnejšie. Represia je nástrojom kontroly spoločnosti a chá-
peme ju ako schopnosť vládnucej elity potlačiť opozíciu cez nástroje vysokej a nízkej 
intenzity (Gerschewski 2010: 8). Použitie tvrdých represívnych opatrení režimom 
vypovedá o  tom, že režim vníma prítomnosť hrozieb citlivo a musí si zabezpečiť 
bezpečnosť týmto spôsobom. To znamená, že podľa našich predpokladov bude re-
žim represívnejší vtedy, ak líder čelí bezpečnostným hrozbám (Frantz – Kendall-
Taylor, 2013: 5). Na základe tejto logiky usudzujeme, že režim, ktorý nečelí hrozbám 
(a je preto potenciálne stabilnejší) si môže dovoliť byť menej represívnejší (v tomto 
zmysle myslíme najmä tvrdú represiu, teda hrozbu použitia fyzického násilia voči 
oponentom režimu). Na druhej strane tvrdé represie znižujú možnosť nenásilného 
odchodu lídra (porážka vo voľbách, odstúpenie, koniec volebného obdobia) a tým 
zvyšujú pravdepodobnosť jeho zvrhnutia násilnou cestou.  

Priamymi indikátormi stupňa tvrdej represie režimu sú miera politického nási-
lia a miera fyzickej integrity. Nižšia miera fyzickej integrity (ktorá indikuje nižšiu 
bezpečnosť režimu) znižuje podporu režimu doma aj v zahraničí (Walsh – Piazza, 
2010). Predpokladáme, že vyššia miera politického násilia pôsobí rovnakým spôso-
bom a tým oba indikátory znižujú aj jeho potenciál stability.

Indikátory index zlyhania štátu a index terorizmu nám zase priamo hovoria 
o bezpečnostných hrozbách, ktorým musia režimy čeliť. Vyššia hodnota indexu te-
rorizmu, ktorá zodpovedá vyššej aktivite teroristických hnutí na území daného reži-
mu, je spájaná s vyššou represiou. Táto represia však vyvoláva iba opätovné zvýšenie 
násilia zo strany teroristických hnutí. Navyše, protiteroristické represívne opatrenia 
nezasahujú iba samotných členov týchto hnutí, ale tým, že sa dotýkajú aj civilné-
ho obyvateľstva, znižujú legitimitu (na čo často poukazujú aj samotné teroristické 
hnutia) a stabilitu režimu (Mesquita, 2005: 525). Navyše zlyhané štáty (teda štáty 
s vyšším Indexom zlyhania štátu), sú najpravdepodobnejším terčom teroristických 
útokov (Piazza, 2008), čím sa ich aj bez toho slabá stabilita ešte znižuje.

Index globálneho mieru v premennej bezpečnosť režimu pôsobí v tomto prípade 
ako doplnkový indikátor, ktorý nám dotvára celkový pohľad na vonkajšie ohrozenie 
a bezpečnosť režimu tým, že berie do úvahy aj militarizáciu režimu a jeho zapoje-
nie do domácich alebo medzinárodných konfliktov, čo má opäť potenciál znižovať 
stabilitu režimov.

Naše predpoklady o vplyve bezpečnostnej výkonnosti režimu na jeho pretrvanie, 
sa podobne ako v prípade premennej inštitucionálna výkonnosť režimu nepotvrdili. 
Podľa našich zistení zohráva bezpečnostná výkonnosť rovnakú funkciu ako inštitu-
cionálna výkonnosť režimu. Tieto dve premenné dokázali spolu prekonať vplyv eko-
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nomickej výkonnosti režimu iba v jednej konfigurácii prípadov, pričom samé o sebe 
nedokázali vysvetliť žiadnu konfiguráciu. Bezpečnostná výkonnosť režimov apliko-
vaná na našej vzorke prípadov nebola určujúcim faktorom a pretože sa v nej vysky-
tovala naprieč stabilnými aj nestabilnými režimami, nemôžeme potvrdiť platnosť 
tejto hypotézy.

3.3. Deviantné prípady: Bahrajn, Irán, Irak

Bahrajn 

Bahrajnské kráľovstvo je relatívne malá ostrovná krajina Perzského zálivu s viac 
ako 1 300 000 obyvateľmi, z ktorých je iba niečo viac ako polovica občanmi krajiny. 
Bahrajn je monarchiou od konca 18. storočia, kedy sa odtrhol od Perzskej ríše, hoci 
do roku 1970 bol zo strategických dôvodov formálne územím pod Britským protek-
torátom. V súčasnosti je v Bahrajne pri moci sunnitská monarchia al-Chalífa, ktorá 
vládne prevažne šiitskemu obyvateľstvu. Na území Bahrajnu sa nachádzajú ložiská 
ropy, a hoci sa postupne míňajú, príjmy z nerastného bohatstva stále tvoria viac ako 
10 % HDP tejto krajiny. Bahrajnská ekonomika je však viac diverzifikovaná ako 
v okolitých krajinách a okrem rafinérií a petrochemického priemyslu je tu rozvinutý 
napríklad telekomunikačný priemysel, stavebníctvo a predovšetkým finančníctvo. 
Bahrajnský režim má niekoľko charakteristík, ktoré mohli potenciálne vplývať na 
jeho stabilitu, a ktorým sa v našej analýze nevenujeme, pretože sú veľmi špecifické 
na to, aby nám mohli povedať viac o všetkých skúmaných krajinách. Týmito špe-
cifikami sú: zásah Saudskej Arábie na podporu režimu a udržanie status quo, zlo-
ženie obyvateľstva: sunnitská vládnuca trieda a šiitska väčšina, absencia celospolo-
čenských koalícií a vysokých príjmov z predaja nerastných surovín, typických pre 
ostatné krajiny Perzského zálivu, a prepad reálnej životnej úrovne počas krízy.

Bahrajn mal podľa našich zistení rovnakú konfiguráciu premenných ako Saudská 
Arábia. Oba tieto režimy mali relatívne vyššiu úroveň tvrdých represií voči svojim 
oponentom, mali nižšiu inštitucionalizáciu možností kooptácie nových elít (naprík-
lad kvôli neexistencii režimových politických strán), ale mali relatívne vysokú eko-
nomickú výkonnosť a tým aj životnú úroveň obyvateľstva. Napriek podobnostiam 
mali tieto dva režimy rozdielnu stabilitu, keď režim v Saudskej Arábii ostal stabilný 
a  bez veľkých protivládnych protestov, kým Bahrajn v roku 2011 zažíval masové 
protesty, ktorých sa zúčastnila asi pätina všetkých občanov štátu (Yom – Gause, 
2012). Tieto protivládne protesty by nakoniec s veľkou pravdepodobnosťou vied-
li k pádu režimu, keby nedošlo k vojenskej intervencii zo strany Saudskej Arábie, 
ktorá využila svoje možnosti na to, aby situáciu stabilizovala a udržala tak v súlade 
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so svojimi záujmami status quo. Bahrajnskému režimu sme napriek tomu, že sa 
fakticky zachoval, dali hodnotenie pretrvania 0, pretože jeho pádu zabránil predo-
všetkým externý faktor, ktorý nie je predmetom našej analýzy. Prečo teda mali Bah-
rajn a  Saudská Arábia rozdielnu stabilitu pri rovnakej konfigurácii premenných? 
Odpoveďou musí byť, že na stabilitu režimu v Bahrajne pôsobili faktory, ktoré sme 
do našej analýzy nezahrnuli, pretože  stabilitu Saudskej Arábie vieme vysvetliť po-
mocou premenných, ktoré máme zahrnuté v analýze.

Ako naša analýza ukázala, faktorom s najdôležitejším vplyvom na stabilitu re-
žimov (spomedzi našich skúmaných faktorov), je ekonomická výkonnosť režimu, 
pretože režimy, ktoré mali faktor výkonnosti vyšší, vykázali stabilitu aj pri absen-
cii iných faktorov (pozri analýzu, zistenia a  interpretáciu zistení vyššie). Saudská 
Arábia je modelový príklad režimu, ktorý pretrval vďaka svojej ekonomickej vý-
konnosti. Samozrejme, konkrétny výsledok nie je nikdy daný iba jedným faktorom 
a každý prípad je jedinečný, ale môžeme tvrdiť, že spomedzi faktorov, ktoré sa nám 
podarilo v našej analýze zachytiť, je ekonomická výkonnosť pre pretrvanie režimu 
tým najdôležitejším faktorom. Preto môžeme v odbornej literatúre nájsť zdôvodne-
nia stability saudskoarabského režimu opierajúce sa o jeho bohatstvo, silnú represiu 
a zahraničnú politiku. 

Režim v Saudskej Arábii mal vhodné podmienky na kolaps. Vďaka demografic-
kému rastu a relatívne vysokej životnej úrovni má veľkú populáciu frustrovaných 
mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním, ktorí si v domácom hospodárstve ne-
dokážu nájsť prácu. Vďaka pravidlám následníctva etablovaným vo veľmi širokej 
kráľovskej rodine má relatívne časté zmeny vládcov s  možnosťou nebezpečných 
bojov o nástupníctvo. Vďaka striktnému výkladu islamu (wahhábizmu) a konzer-
vativizmu, ktorý praktikuje aj v medzinárodnej politike, má v spoločnosti hlbokú 
priepasť medzi väčšinovým sunnitským a  menšinovým šiitskym obyvateľstvom.  
V krajine možno pozorovať stabilný nárast požiadaviek na politické reformy zo 
strany islamistov aj liberálnej sunnitskej opozície28 (Lynch, 2011).

Napriek tomu režim v Saudskej Arábii prežil vlnu Arabskej jari bez veľkých ne-
pokojov. Bolo to vďaka kombinácii silnej represie potenciálnej aj reálnej opozície 
spolu s cieleným využitím finančných stimulov a dotácií na udržanie pokoja (Lynch, 
2011). Dôležitou bezpečnostnou politikou Saudskej Arábie však je aj jej zahraničná 
politika voči susedným štátom Arabského polostrova, kde bolo jej pôsobenie za-
merané najmä na udržiavanie status quo. To udržiavali prostredníctvom Rady pre 
spoluprácu Arabských štátov (Perzského) Zálivu (GCC), fóra na hospodársku a vo-
jenskú spoluprácu, ktorej členmi sa okrem Saudskej Arábie stali Spojené Arabské 
Emiráty, Bahrajn, Omán, Katar a Kuvajt, pričom vstup do zoskupenia bol spolu so 
značnou finančnou pomocou ponúknutý aj Jordánsku, Maroku a nakoniec aj Jeme-

28  Skôr ideovej opozície, keďže v Saudskej Arábii nie sú povolené politické strany.
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nu. Vplyv USA v regióne bol postupne nahradený vplyvom Saudskej Arábie, keď 
najmä po Arabskej jari táto monarchia získala „prominentné postavenie a líderstvo 
v GCC“ (Kamrava, 2012: 96) a stala sa „zdrojom diplomatických záruk, ekonomic-
kých grantov a vojenských intervencií.“ (Yom – Gause, 2012: 76) .

Pre našu analýzu je však najdôležitejšie pôsobenie Saudskej Arábie v Bahrajne. 
GCC sa stala hlavnou regionálnou bezpečnostnou organizáciou, a prostredníctvom 
nej Saudská Arábia poslala svoje vojenské jednotky na potlačenie protestov v Bah-
rajne. Vojenskú pomoc poskytli aj Spojené Arabské Emiráty, no jednotky pod zášti-
tou GCC boli pod saudským vedením a boli prevažne saudské. Vojenská interven-
cia prišla po tom, ako boli v Bahrajne vytvorené podmienky na rokovanie medzi 
umierneným krídlom a organizovanou opozíciou a namiesto dohody po nej ostala 
ešte väčšia priepasť medzi sunnitmi a šiitmi v krajine (Lynch, 2011). GCC však nie 
je iba organizáciou zabezpečujúcou vonkajšiu bezpečnosť režimov, ale dohliada aj 
na ich vnútornú stabilitu prostredníctvom štedrej hospodárskej pomoci chudobnej-
ším členským krajinám, pričom Jordánskemu a Ománskemu režimu sa práve vďaka 
tejto finančnej pomoci podarilo udržať si stabilitu (Yom – Gause, 2012: 84).

Podľa Gause (2011) môžeme za konaním Saudskej Arábie hľadať nielen snahu 
o zachovanie status quo, ale aj vyústenie jej rivality s Iránom (pričom napojenia na 
Irán mali byť dôvodom angažovania sa Rijádu v konflikte v Sýrii a jeho podpory pre 
opozičné rebelské hnutia proti sýrskej vláde).

Rivalita medzi Rijádom a Teheránom súvisí s  tendenciou k  sektarizácii (nie-
len) zahraničnej politiky Saudskej Arábie. Irán je najväčší a  najvplyvnejší šiitsky 
štát a Saudská Arábia dlhodobo súperí s Tureckom o pozíciu líderského štátu sun-
nitského islamu. Okrem toho všetky sunnitské štáty majú aktívne šiitske menšiny, 
ktoré Irán podporuje, pričom sunnitské väčšiny v týchto štátoch majú z prípadného 
narastania vplyvu Iránu obavy. Aj vznik GCC sa považuje za krok namierený proti 
Iránu.

Bahrajn je na tom, čo sa týka zloženia obyvateľstva, presne naopak ako Saudská 
Arábia. Na svete sú len tri štáty, v  ktorých má väčšinové obyvateľstvo šiitske vy-
znanie: Bahrajn, Irak a Irán, zhodou okolností ide práve o tie tri štáty, ktoré nám 
nezapadajú do nášho vysvetľovacieho modelu. Ťažko by to však mohlo byť spôso-
bené šiitskym vierovyznaním, skôr inými špecifickými podmienkami týchto krajín. 
V Iráne je to predovšetkým silné prepojenie politickej a náboženskej moci (ktoré sa 
svojou silou približuje tomu v Saudskej Arábii), a v Iraku je to dlhodobá medziná-
rodná vojenská intervencia. 

Pre Bahrajn je špecifická nie len šiitska väčšina obyvateľstva, ale aj to, že tejto 
šiitskej väčšine vládne sunnitská menšina (v Iráne vládne de facto šiitska teokracia 
a v Iraku po páde sunnitskej vlády Saddáma Husajna šiitska väčšina). Hoci v prvej 
fáze protivládnych protestov v Bahrajne neprotestovali iba šiiti, ale spolu s nimi aj 
sunniti, zásah Saudskej Arábie na potlačenie týchto protestov nebol prekvapujúci, 
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pretože okrem zaistenia pretrvania status quo tak sunnitská Saudská Arábia poskyt-
la pomoc sunnitskej vláde v prevažne šiitskom štáte aj preto, aby zabránila ďalšiemu 
geopolitickému posilňovaniu postavenia šiitskeho Iránu. 

Pri pohľade na typ zriadení štátov Perzského zálivu a ich stabilitu sa nám ponúka 
analógia o tom, že monarchie sú stabilnejšie ako republiky. Bahrajn je jedinou mo-
narchiou v tejto oblasti, v ktorej bol režim vážne ohrozený masovými protestmi ale-
bo iným spôsobom. Vysvetlení môžeme nájsť v literatúre viac, či už sa opierajú o ná-
boženskú a kmeňovú legitimitu monarchií, o exkluzivitu prístupu k štátnej moci, 
alebo o šikovnosť monarchov pri kontrole a usmerňovaní verejného diania (Yom 
– Gause, 2012). Všetky vysvetlenia majú svoje trhliny. Náboženskú legitimitu majú 
aj mnohé republikánske zriadenia a kmeňová legitimita kráľovských rodín je skôr 
výnimkou kvôli umelému vzniku týchto dynastií pod taktovkou západných krajín 
v postkoloniálnom období. Exkluzivita prístupu k štátnej moci dostupnej iba krá-
ľovskej rodine môže pôsobiť destabilizačne dvoma spôsobmi. Prvým je, že vytvára 
skupinu frustrovaných potenciálnych elít, ktoré neskôr vystupujú ako odporcovia 
režimu. Druhým je, že veľká moc v rukách rodinných príslušníkov môže spôsobiť 
boje o nástupníctvo a značne sťažuje prijímanie reforiem. A nakoniec, úspešnosť 
monarchových politík býva taktiež v praxi minimálne nejednoznačná.

Špecifikom Bahrajnu, oproti iným kráľovstvám v Perzskom zálive je, že na rozdiel 
od nich bahrajnská kráľovská rodina nikdy nevytvárala široké koalície a  mala 
iba obmedzený prístup k príjmom z nerastného bohatstva (Yom – Gause, 2012). 
Väčšina monarchií v Perzskom zálive využívala na vládnutie široké koalície, alebo 
„historické spojenectvá spájajúce rôzne spoločenské skupiny s vládnucou rodinou“ 
(Yom – Gause, 2012: 81), ktoré im dodávali legitimitu a stabilitu, a v záujme ktorých 
bolo pretrvanie režimov, pretože im tieto režimy poskytovali finančné a politické 
zisky výmenou za ich lojalitu. Odborná literatúra sa principiálne zhoduje na tom, že 
starostlivosť o naplnenie záujmov elít (ktoré sa nemusia priamo podieľať na moci, 
ale môžu predstavovať aj rôzne regionálne, kmeňové či etnické elity) je pre režimy 
výhodná (Magaloni,  2008; Myerson, 2008, in Menaldo, forthcoming), pretože v tom 
prípade sa elity proti režimu nepostavia a  jeho prežitie sa stáva aj ich záujmom. 
Týmito elitami môžu byť napríklad profesné združenia (poľnohospodárstvo či 
biznis), elity z rôznych etnických skupín, odbory (tam, kde sú povolené), alebo napr. 
združenia mladých. Bahrajnský režim však nekládol dôraz na vytváranie takýchto 
širokých spojenectiev. Z historického hľadiska na to nemal ani dôvod, pretože jeho 
vnútornú stabilitu ako svojho protektorátu zabezpečovala až donedávna Veľká 
Británia (Yom – Gause, 2012: 82). 

Ďalšou odlišnosťou medzi Bahrajnom a ostatnými režimami v Perzskom zálive 
je ich prístup k  zásobám nerastných surovín. Väčšina krajín z  tohto regiónu má 
veľké ložiská ropy a zemného plynu, a z príjmov z nich pokrývajú väčšinu verejných 
výdavkov a  dotácií, vďaka ktorým si udržiavajú priazeň rôznych spoločenských 
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skupín. Saudskej Arábii a Kuvajtu sa dokonca vďaka alokácii dodatočných finančných 
prostriedkov do sociálnej oblasti, pre náboženské organizácie, na zvýšenie platov 
štátnych zamestnancov, a na bezplatné zabezpečenie potravín pre svoje obyvateľstvo 
(prípad Kuvajtu) podarilo vyhnúť sa eskalácii protestov (Kamrava, 2012). Aj Bahrajn 
má ložiská ropy, ale sú obmedzené a pomaly sa míňajú. GCC síce poskytla tejto mo-
narchii finančnú pomoc, no až po tom, ako v nej silou potlačila masové povstania. 
Režim v Bahrajne teda pred a počas trvania protestov nemal potrebné prostriedky 
na upokojenie spoločenskej situácie a  nespokojnosti medzi obyvateľstvom.

Bohaté zdroje nerastných surovín a príjmy z nich majú na vzťah vlády a spo-
ločnosti aj iný vplyv, ako len ten primárny, na základe ktorého si bohatšie režimu 
dokážu zabezpečiť širokú spoločenskú podporu prostredníctvom podpory rôznych 
skupín obyvateľstva. Podstatným faktorom tu nie je výška príjmov do štátneho roz-
počtu, ale ich zdroj, pretože príjmy z nerastného bohatstva nemajú na vládu a spo-
ločnosť rovnaký vplyv ako príjmy z iných odvetví. Podľa teórie rentierskych štátov29, 
ktorá sa zaoberá politickými, ekonomickými a spoločenskými dopadmi závislosti 
štátov na vývoze nerastných surovín, vplývajú bohaté zásoby nerastných surovín na 
demokratizáciu negatívne z troch dôvodov. Po prvé, narúšajú vzťah medzi vládou 
a spoločnosťou. Rentierske štáty nemusia zdaňovať svojich občanov (alebo si môžu 
dovoliť minimálnu mieru zdanenia), a tým sú vlády týchto štátov prakticky nezá-
vislé na spoločnosti a jej vôli (jednosmerný vzťah medzi vládou a spoločnosťou je 
založený na distribúcii, nie na reprezentácii). Po druhé, nerastné zásoby narúšajú 
aj vzťah medzi vládou a opozíciou tým, že si vláda môže dovoliť „kúpiť“ opozíciu, 
alebo ju prostredníctvom represie potlačiť. A po tretie, príjem z nerastného bohat-
stva mení podobu zloženia spoločnosti a bráni vzniku spoločenských zmien, ktoré 
v západných štátoch stáli pri zrode demokracie (Herb, 2005).

Bahrajn stojí niekde na pomedzí, pretože má zdroje plynúce z nerastného bohat-
stva, no na rozdiel od klasických rentierskych štátov z regiónu, ako je Saudská Ará-
bia, Omán, Spojené Arabské Emiráty, Katar a Kuvajt, tvoria príjmy režimu z tohto 
zdroja menej ako 60 % všetkých príjmov (oproti 80 až 90 % v  prípade vymeno-
vaných štátov). Preto môžeme predpokladať, že tlmiaci vplyv renty na spoločnosť 
a opozíciu je v prípade Bahrajnu slabší ako v ostatných štátoch. Tento predpoklad 
môže taktiež prispieť k  vysvetleniu prítomnosti protivládnych protestov v  tomto 
malom kráľovstve, a ich neprítomnosť v okolitých režimoch.

Bahrajnský režim sa teda nemohol opierať o širokú spoločenskú koalíciu, preto-
že takú neudržiaval, a ani o bohatstvo z nerastných surovín, pretože to má obme-

29 Rentierske štáty sú štáty, v ktorých tvorí príjem z vývozu nerastných značnú časť zo všetkých príj-
mov vlády. Príjmy z nerastných surovín rentierskych štátov pritom pochádzajú spravidla zo zahra-
ničia, putujú priamo vláde a na tvorbe tohto bohatstva sa podieľa iba málo ľudí, no prospech z neho 
má prostredníctvom redistribúcie väčšina obyvateľstva (Herb, 2005).
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dzené. Jeho stabilitu však neohrozovali tieto skutočnosti priamo, sú to len zdroje 
stability, ktoré mu chýbali pri masových protestoch požadujúcich reformu systému 
a neskôr zvrhnutie monarchie. Režim v Bahrajne priamo ohrozovali práve tieto pro-
testy a preto pri vysvetľovaní jeho (ne)stability musíme hľadať zdroje týchto pro-
testov. Vysvetľovací potenciál môžeme nájsť práve v jeho relatívne vysokej ekono-
mickej výkonnosti, pretože režimy, ktoré majú legitimitu založenú na ekonomickej 
výkonnosti, sú viac ako iné režimy ohrozené prípadnými externými ekonomickými 
šokmi. Ak totiž ich obyvateľstvu klesne životná úroveň, tieto režimy môžu byť des-
tabilizované jednoduchšie ako režimy s inou alokáciou legitimity (Magaloni – Wal-
lace, 2008). 

Môžeme predpokladať, že tento mechanizmus fungoval aj v Bahrajne. Bahrajn 
mal pred svetovou hospodárskou krízou (2007) index GNI, ktorý sa mu doteraz ne-
podarilo dosiahnuť a medzi rokmi 2007 a 2011 (protesty a ich potlačenie sa odohra-
li v marci 2011) zaznamenal prepad o viac ako 13 %. Väčšine ostatných krajín Perz-
ského zálivu sa podarilo predkrízovú úroveň dosiahnuť alebo prekonať už v roku 
2009. Reálny prepad životnej úrovne obyvateľstva, ktorý indikátor GNI dokáže za-
chytiť, teda mohol byť ďalším faktorom, ktorý spolu s ostatnými prispel k ohrozeniu 
stability Bahrajnského režimu.

Irán

Iránska islamská republika je najväčším a  najvplyvnejším šiitskym štátom na 
svete a  jednou z  najväčších krajín regiónu Stredného východu. Nástupnícky štát 
Perzskej ríše sa premenoval na Irán v prvej polovici 20. storočia a až do roku 1979 
bol monarchiou podporovanou západnými mocnosťami. V roku 1979 počas Irán-
skej revolúcie došlo k zvrhnutiu posledného šáha Muhammada Rezá Pahlavího.  
V nadväznosti na revolúciu Irán opustil monarchický spôsob vlády a stal sa Iránskou 
islamskou republikou. Irán so svojou konfiguráciou premenných ako keby popieral 
všetky naše doterajšie zistenia z QCA analýzy. Na prvý pohľad najprekvapujúcejšie 
zistenie je, že režim, ktorý mal relatívne nízku ekonomickú výkonnosť, a zároveň 
v roku 2009 zažil veľké protivládne protesty (podľa H. Ahmadiho (2013) sa Arabská 
jar dokonca začala protestmi tzv. Zeleného hnutia v Iráne), dokázal pretrvať. Irán 
mal pri tom rovnakú konfiguráciu premenných ako Sýria, no režim v nej v súlade 
s našimi zisteniami nedokázal pretrvať. Otázkou teda je, prečo Iránsky režim, ktorý 
bol ohrozený masívnymi protestmi proti výsledkom prezidentských volieb a proti 
prezidentovi Ahmadinedžádovi v roku 2009, nakoniec v rokoch 2010 a 2011 nebol 
svedkom ďalších protestov počas vlny Arabskej jari, a to ani po tom, ako sa v Tunis-
ku a v Egypte protestujúcim podarilo dosiahnuť pád režimov. Iránsky režim má nie-
koľko špecifík, o ktorých predpokladáme, že mali zásadný vplyv na jeho pretrvanie, 
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z ktorých najdôležitejšia je štruktúra moci a prepojenie politickej moci a legitimity 
s náboženskou, ale napríklad aj historická skúsenosť Iránu s intervenciou krajín zá-
padnej Európy, USA a Ruska.

Irán a Sýriu spája nielen rovnaká konfigurácia premenných v našej analýze, ale aj 
nezvyčajne blízke vzťahy. Nezvyčajne na to, že Irán je šiitsky štát a v Sýrii dominuje 
sunnitská vetva islamu, čo by ju malo v medzinárodných vzťahoch posúvať bližšie 
k Saudskej Arábii ako k Iránu. Irán má však so Sýriou blízke vzťahy už od revolúcie 
v roku 1979 a práve tie sú podľa Gause (2011) aj dôvodom, prečo sunnitská Saudská 
Arábia stojí v občianskej vojne v Sýrii nezvyčajne na strane opozície, kým šiitsky 
Irán v tomto konflikte podporuje Asadov režim. Irán tento konflikt totiž  považuje 
nie za revolúciu zdola so snahou zmeniť režim tak, ako tomu bolo napríklad v Tu-
nisku alebo v Egypte, ale za „ozbrojený boj organizovaný a podporovaný západom 
a konzervatívnou (...) Saudskou Arábiou“ (Ahmadi, 2013: 409). 

Pri analýze postavenia a zahraničnej politiky Iránu je dôležitejší ako jeho vzťah 
k Sýrii jeho vzťah k GCC a najmä k Saudskej Arábii. Už od vzniku Iránskej islamskej 
republiky sa jej zahraničná politika zameriavala nielen na bližšie vzťahy s arabský-
mi štátmi, ale aj na podporu (väčšinou šiitskych) islamistických opozičných hnutí 
v nich, ktoré stáli v opozícii voči domácim, prevažne sekulárnym režimom (Ahma-
di, 2013). Jej vznik a prvé kroky teda ešte vyostrili napäté vzťahy s arabskými štát-
mi Perzského zálivu. Okrem toho aj prístup oboch štátov, Iránu a Saudskej Arábie  
k samotnej Arabskej jari bol diametrálne odlišný. Kým pôsobenie Saudskej Arábie  
v celom regióne Perzského zálivu bolo zamerané predovšetkým na zachovanie status  
quo a posilnenie súčasných režimov (s výnimkou Sýrie), Irán na základe interpre-
tácie Arabskej jari ako pokračovania jeho vlastnej islamskej revolúcie, vyjadroval 
podporu opozičným hnutiam a obvinil Saudskú Arábiu z prehliadania záujmu ľudu 
kvôli zachovaniu vlastného mocenského postavenia (Fürtig, 2013).

Na nestabilitu Sýrie, na rozdiel od stability Iránu, teda do veľkej miery vplýval 
medzinárodný kontext a  najmä ochota Saudskej Arábie podporovať povstalecké 
opozičné skupiny, kým Irán sa postavil na stranu režimu. Sýria sa tak stala dejis-
kom vojny v zastúpení medzi týmito dvoma moslimskými mocnosťami s napätými 
vzťahmi (hoci Irán, na rozdiel od Saudskej Arábie, aspoň spočiatku nevyslal do Sý-
rie vlastné ozbrojené sily, ale “iba” zbrane a finančné prostriedky (Fürtig, 2013: 15)).

Čo ale spôsobuje stabilitu iránskeho režimu? Irán má svojom území najväčšie 
predpokladané zásoby zemného plynu na svete a má aj bohaté zásoby ropy a iných 
nerastných surovín. Príjmy vlády z  nerastného bohatstva robia z  Iránu typický 
rentiersky štát, no predpokladaný vplyv bohatých zásob nerastných surovín na 
vzťah štátu a spoločnosti, vyplývajúci z teórie rentierskeho štátu, sa tu neprejavuje, 
pretože v rozpore s touto teóriou Irán zažil veľké protivládne protesty ešte v roku 
2009. Musíme preto hľadať iné zdôvodnenie stability iránskeho režimu, ako je teória 
rentierskeho štátu.
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Vysvetlenia stability iránskeho režimu v  období Arabskej jari môžeme nájsť 
rôzne, od štrukturálnych vysvetlení, až po agenciálne. Jedným z  najvplyvnejších 
štrukturálnych vysvetlení je vysvetlenie prostredníctvom prepojenia náboženskej 
a politickej moci v režime. V prepojenosti moci sa Irán podobá Saudskej Arábii, no 
kým v tejto monarchii vládnu de facto dve rodiny, jedna s politickou mocou a druhá 
s náboženskou mocou, v Iráne nie je moc spojená rodinnými zväzkami, no nie je 
preto o nič menej stabilná. Náboženská a politická moc sa v Iráne navzájom nielen 
posilňujú a  dopĺňajú, ale dokonca prelínajú. To je zrejmé z  mocenskej štruktúry 
režimu a príkladu postavenia Rady strážcov. Táto nevolená inštitúcia pozostávajúca 
z 12 odborníkov na islamské právo, bola vytvorená na ochranu princípov islamské-
ho práva v Iráne a má právomoc odmietnuť zákony navrhnuté vládou a schválené 
parlamentom, ak tieto nie sú v súlade s princípmi šarí‘e. Taktiež schvaľuje kandidá-
tov na prezidenta a členov parlamentu, ktorí sa bez jej súhlasu o tieto posty nemôžu 
uchádzať. Rada strážcov však nie je jedinou náboženskou inštitúciou zasahujúcou 
do politického diania v krajine. Najdôležitejším politickým predstaviteľom je Rah-
bar, najvyšší náboženský vodca v krajine, ktorý má väčší vplyv na vnútropolitické 
dianie v krajine, ako priamo volený prezident republiky. V rukách Ajatolláha Cha-
meneího sa v súčasnosti spája náboženská a politická moc. Ajatolláhovi sa zodpove-
dá Rada strážcov, a jej členovia ním môžu byť odvolaní. Najvyšší náboženský vodca 
má tým priamy vplyv na judikatúru Rady strážcov, čo je dôležité najmä pri schva-
ľovaní kandidátov do volieb. Najvyššieho vodcu menuje Rada odborníkov, ktorá je 
jediným voleným orgánom náboženskej moci v krajine. Jej členovia sú volení na  
8 rokov a formálne majú dozerať na činnosť Najvyššieho vodcu, no v skutočnosti je 
mu aj táto inštitúcia plne podriadená. Prezident Iránu je volený priamo, z kandidá-
tov schválených Radou strážcov, pod taktovkou Chameneího. Prezident reprezen-
tuje krajinu navonok, no nie je veliteľom ozbrojených síl ani iných represívnych út-
varov štátnej moci v krajine, nerozhoduje o vyhlásení vojny alebo mieru, ani nemá 
dosah na súdnu moc. Tieto právomoci spadajú pod Vodcu, ktorý má hlavné slovo aj 
v zahraničnej aj domácej politike, a zákony schválené parlamentom ešte dodatočne 
schvaľuje ním ovládaná Rada strážcov, na základe ich súladu s islamským právom.

Prepojenie politickej a náboženskej moci pôsobí v Iráne ako stabilizačný faktor, 
ako tomu bolo v tejto šiitskej krajine aj počas Arabskej jari. Tým, že sa vládnucej eli-
te podarilo prepojiť legitimitu štátu s náboženskou legitimitou, útoky na štát (hoci 
len prostredníctvom protestov) dokázala spojiť s útokmi na náboženstvo a na zá-
klade toho bola schopná získať si na svoju stranu aj obyčajných ľudí (Ahmadi, 2013: 
413), a tým oslabiť potenciál opozície.

Prepojenosť politickej a náboženskej moci sa odrážala aj na rámcovaní protestov 
Arabskej jari v  okolitých krajinách. Väčšina opozičných skupín (a medzi nimi aj 
umiernená islamská opozícia) vnímala Arabskú jar ako „sekulárne hnutie zahŕňa-
júce rôzne skupiny arabskej opozície, zjednotené okolo požiadavky demokratizácie 
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a odstránení despotických arabských vládcov“, ktoré má viac nacionalistický a eko-
nomický, ako islamistický podtón (Ahmadi, 2013: 408). Naopak, vládnuce elity, 
na čele s Ajatolláhom Chameneím tieto udalosti prezentovali ako islamské obro-
denie po vzore Iránskej revolúcie z roku 1979. Táto interpretácia udalostí v arab-
ských krajinách mala svoj zmysel, pretože tvrdením, že „Arabi chcú to, čo Iránci 
dosiahli pred 33 rokmi“ (Ahmadi, 2013: 412), sa iránska vládnuca elita snažila za-
brániť šíreniu novej vlny protestov na svoju pôdu. Zároveň jej pomohla zarámco-
vať pokusy o  protivládne protesty do polohy protiislamského konania, vedeného 
západnými mocnosťami (narážajúc na historickú nedôveru Iráncov voči západ-
ným krajinám, predovšetkým USA a Veľkej Británii, posilnenú aj ich angažovaním 
sa v Líbyi a Sýrii na strane opozície, a prehliadanie násilného potlačenia opozič-
ných protestov v Bahrajne). Režimu to umožnilo prísnejšie zasiahnuť proti týmto 
protestom. Práve „dvojitý štandard“ politík západných krajín voči protivládnym 
protestom v rôznych arabských krajinách považuje Ahmadi (2013: 417) za veľmi 
dôležitý faktor vysvetľujúci, prečo sa Irán nevydal cestou Arabskej jari a protesty 
v ňom neeskalovali do masových rozmerov.

Vzťah Iránu s krajinami západnej Európy, USA a Ruska, a jeho historická skú-
senosť s nimi je ďalším dôležitým špecifikom tejto šiitskej krajiny, ktoré mohlo mať 
vplyv na to, že sa protesty z okolitých arabských krajín nerozšírili aj na jeho úze-
mie. Podľa Ahmadiho (2013: 412-414) práve negatívna historická skúsenosť Iránu 
so zahraničnou intervenciou (1907 – 1917) a prevratom v 50. rokoch, ktoré vážne 
narušili jeho spoločenskú i teritoriálnu integritu spôsobila, že predstavitelia iránskej 
opozície neboli ochotní vyhrotiť vzťahy so štátnou mocou až do takej miery, ako to 
bolo v prípade Tuniska a Egypta. Vzhľadom na veľmi konzervatívnu a represívnu 
povahu režimu predstavitelia opozície predpokladali, že sa režim nebude ochotný 
podvoliť a pristúpiť na reformy, ale namiesto toho by v prípade vyhrotenia situácie 
došlo k bojom medzi režimom a opozíciou, ktoré by mohli vyústiť až do občianskej 
vojny tak, ako v  Sýrii. Otvorené boje a  zahraničná intervencia by destabilizovali 
nielen režim, ale aj celú krajinu, mohli by ohroziť jej územnú celistvosť a národnú 
solidaritu, čo opoziční lídri neboli ochotní riskovať. Ahmadi kladie dôraz na vy-
svetlenie stability Iránu prostredníctvom národného záujmu (ako stability, územnej 
celistvosti a celonárodnej solidarity), ktorý bol v tomto prípade dôležitejší ako de-
mokracia (2013: 414).

Irak

Politická situácia v Iraku, najmä od intervencie USA v roku 2003, je často dis-
kutovanou témou. Napriek tomu, že bola situáciu v Iraku v roku 2010, teda v čase, 
ktorý je predmetom nášho výskumu pomerne nestabilná, nebolo možné Irak pova-



— 113 —

AnAlýzA podmienok pretrvAniA režimov s využitím

žovať za zlyhaný štát a keďže vykazoval podobné charakteristiky ako ostatné režimy, 
ktoré sú súčasťou výskumnej vzorky v realizovanom výskume, rozhodli sme sa Irak 
zahrnúť do výskumnej vzorky tiež. 

Ako sa ukázalo po analýze vykonanej prostredníctvom QCA, prípad režimu 
v Iraku predstavoval špecifický prípad konfigurácie nami zvolených premenných. 
Napriek tomu, že Irak nedosahoval v zvolených premenných inštitucionálna výkon-
nosť režimu, ekonomická výkonnosť režimu a bezpečnostná výkonnosť režimu hod-
noty, ktoré by umožňovali priradiť skúmanému režimu hodnotu 1 (túto hodnotu 
nedosiahol ani v jednej zo skúmaných premenných pozri tabuľka 3), režim v Iraku 
pretrval. Navyše pretrval aj napriek tomu, že sa v Iraku v roku 2010 uskutočnili pro-
tivládne protesty. Z tohto dôvodu, samozrejme, treba vysvetliť, v čom výnimočnosť 
Iraku spočíva a  aké dôvody viedli k  zachovaniu režimu napriek tomu, že všetky 
nami stanovené premenné naznačovali nevyhnutnosť jeho zmeny. Predpokladáme, 
že pretrvanie režimu v Iraku umožnilo silné angažovanie sa USA ako externej sily  
v podpore stability a bezpečnosti v krajine. V nasledujúcej časti opíšeme vznik štátu 
Irak, dôvody pre angažovanie sa USA v Iraku a jeho dôsledky s cieľom ukázať rozsah 
vplyvu USA na bezpečnostnú situáciu v štáte a na stabilitu režimu v ňom.

Budovanie štátu a štátnych inštitúcií sa v Iraku začalo spolu s kolonizáciou úze-
mia Veľkou Britániou. Monarchia, ktorú na území dnešného Iraku zriadili Briti, 
predstavovala prvú národnú politickú organizáciu na tomto území. Monarchia sa 
zrútila v roku 1958 po puči zorganizovanom malou skupinou vojenských veliteľov. 
Po puči nasledovalo obdobie značnej politickej nestability, ktoré sa skončilo až po 
tom, ako v roku 1968 moc v krajine prevzali ba‘athisti. Práve v tomto období boli 
budované základy moderného štátneho aparátu (Flibbert, 2013: 79).

Režim Saddáma Husajna, ktorý sa začal formovať v roku 1979, pokračoval v bu-
dovaní moderných politických inštitúcií. V roku 1980 podnikol Husajn inváziu do 
Iránu, v roku 1990 do Kuvajtu. Napriek nákladnosti oboch invázií boli pre formu-
júci sa režim nevyhnutné, pretože „obe vojny vytvorili príležitosť pre konsolidá-
ciu štátnej moci, nárast bezpečnostného sektoru a  elimináciu domácej opozície“ 
(Flibbert, 2013:80). 

Z dôvodu pokračujúcej agresie Iraku voči susedným štátom, ale tiež z dôvodu 
autoritárskej povahy režimu, bol režim Saddáma Husajna od roku 1991 predmetom 
mnohých sankcií hlavne zo strany OSN a postupne sa dostával do medzinárodnej 
izolácie. Táto situácia slúžila ako vhodné ospravedlnenie ešte silnejšieho upevňova-
nia štátnej moci, prenasledovania a eliminácie opozície. Ako zdôrazňuje Flibbert, 
v Iraku v tomto období prebiehali dva paralelné procesy: „výrazný nárast bezpeč-
nostného sektora z dôvodu vedenia vojny a zdôrazňovaných zahraničných hrozieb 
a zároveň úpadok väčšiny ostaných štátnych a  spoločenských inštitúcií z dôvodu 
intenzívneho medzinárodného tlaku a ekonomickej izolácie“ (Flibbert, 2013: 81). 

Režim Saddáma Husajna a jeho správanie sa voči zahraničným aktérom, ale aj 
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susedným štátom vyvolalo podozrenie, že Irak vlastní zbrane hromadného ničenia. 
Toto podozrenie sa stalo jedným z hlavných argumentov aktérov zasadzujúcich sa 
za nevyhnutný vojenský zásah v Iraku. 

Záujem USA o  možné vlastnenie zbraní hromadného ničenia Irakom sa zin-
tenzívnil hlavne po teroristických útokoch na USA 11. septembra 2001. Vtedajší 
prezident Bush označil Irak, Irán a Severnú Kóreu za os zla. Vo viacerých verejných 
prejavoch tiež označoval Irak za štát, ktorý ohrozuje americké záujmy v zahraničí 
(Copson, 2003: 2). Napriek tomu, že sa po týchto výrokoch zdalo, že USA pod-
niknú individuálnu vojenskú akciu namierenú voči Iraku, v  roku 2002 prezident 
Bush predstúpil pred OSN zdôrazňujúc nebezpečenstvo, ktoré Irak a  režim Sad-
dáma Husajna predstavuje a  zdôrazňoval potrebu spoločného postupu voči tejto 
hrozbe (Copson, 2003: 2). Napriek tlaku USA sa Bezpečnostná Rada OSN nedoká-
zala zhodnúť na jednotnom postupe voči Iraku. Nezhody viedli USA k samostatnej 
spolupráci so Španielskom a Veľkou Britániou, výsledkom ktorej bola dohoda na 
spoločnom postupe voči režimu Saddáma Husajna a prísľub o vytvorení prosperu-
júceho, demokratického a slobodného Iraku. Na základe tohto záväzku nasledujúci 
deň, 17. marca 2003 prezident Bush vyhlásil, že Saddám Husajn má 48 hodín na to, 
aby opustil Irak, v opačnom prípade čelí vojenskému útoku. USA zaútočili na Irak 
19. marca a v priebehu niekoľkých týždňov získali kontrolu nad väčšinou územia 
(Copson, 2003: 2-4).

Vojna a následná okupácia mali veľmi negatívny vplyv na politickú a spoločen-
skú situáciu v Iraku. Flibbert (2013) identifikuje tri základné oblasti, ktoré boli ne-
gatívne zasiahnuté angažovaním sa USA v Iraku: administratívne kapacity, vojenský 
a bezpečnostný sektor a legitimita štátu.

Pri útoku na Irak došlo k zničeniu veľkého množstva verejných inštitúcií, ciest, 
mostov, elektrického vedenia a inej infraštruktúry. „Kampaň sa zamerala najmä na 
vládne ministerstvá a zdevastovala celý štátny aparát“ (Flibbert, 2013: 82). To, čo 
nebolo zničené počas útoku, sa v priebehu krátkeho obdobia stalo predmetom ra-
bovania miestnym obyvateľstvom. V priebehu krátkeho obdobia bola teda admini-
stratívna kapacita štátu zničená, čo znemožňovalo realizáciu reforiem politického 
systému, či delegovanie právomocí domácemu obyvateľstvu. K nepriaznivej situá-
cii tiež významne prispeli aktivity novovytvorenej Dočasnej koaličnej administra-
tívy (Coalition Provisional Authority- CPA). Úlohou dočasnej administratívy bola 
reforma existujúceho administratívneho usporiadania a obnovenie kontroly nad 
územím Iraku. Dôsledkom týchto aktivít bolo odstránenie všetkých vyšších by-
rokratických pracovníkov vymenovaných ešte Saddámom Husajnom. V priebehu 
roku 2003 boli na základe tohto postupu prepustené tisíce štátnych zamestnancov 
a bolo vydaných vyše 100 nových administratívnych nariadení, prostredníctvom 
ktorých prebiehala zmena v administratívnej organizácii štátu. Prepustení zamest-
nanci zostali bez práce, čo výrazne zvýšilo nezamestnanosť a  sociálne nepokoje 
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v krajine. Zavŕšením týchto zmien bolo prijatie novej ústavy v roku 2005 (Flibbert, 
2013: 83). 

Vojenský bezpečnostný sektor Iraku tiež výrazne utrpel vojnou a  následnou 
okupáciou územia. Najviditeľnejším bezpečnostným dôsledkom vojny bolo pretr-
vávajúce a stupňujúce sa násilie a chaos. Flibbert túto situáciu pripisuje rozpusteniu 
bezpečnostných zložiek Iraku, tiež na základe rozhodnutia CPA (Flibbert, 2013: 85). 
Na základe tohto rozhodnutia boli rozpustené všetky bezpečnostné zložky štátu, čo 
spôsobilo, že mnoho trénovaných vojakov a iných členov ozbrojených zložiek Iraku 
sa ocitlo bez práce. Naproti tomu nedošlo k rýchlemu vytvoreniu nových bezpeč-
nostných zložiek a USA nedokázali vyplniť trhlinu v bezpečnostnom systéme kraji-
ny. Ako zdôrazňuje Flibbert, týmto postupom sa „nespočetné množstvo jednotliv-
cov z rôznych inštitúcií zmenilo z potenciálnych podporovateľov na odhodlaných 
oponentov post- Saddámovho Iraku tvoriac jadro nepokojov a začiatok občianskej 
vojny, ktorá v priebehu nasledujúcich mesiacov (po roku 2003) vypukla.“ (Flibbert, 
2013: 85-86). 

Nútená transformácia režimu v  Iraku mala tiež negatívne dôsledky na vzťahy 
medzi jednotlivými etnickými skupinami obývajúcimi Irak. Zvýšenie násilia a ne-
existencia štátnej administratívy, ktorá by mohla problémy bežných obyvateľov rie-
šiť spôsobili, že sa ohrozené obyvateľstvo začalo obracať na svoje rodiny, príbuz-
ných, prípadne na etnické, sektárske a  klanové štruktúry so žiadosťou o  pomoc. 
Toto výrazne posilnilo identitu jednotlivých skupín a oslabilo ich vzájomné vzťahy 
a prepojenia. Šiitska komunita, hoci nejednotná, sa začala organizovať okolo lídrov 
jednotlivých skupín so silným prepojením na ’šiitskych náboženských vodcov. Sun-
nitská komunita, ktorá bola za vlády Saddáma Husajna výrazne zvýhodnená, videla 
v páde režimu hrozbu pre ich budúci podiel na moci v politických inštitúciách. To 
sa prejavilo okrem iného aj eskaláciou aktivít a popularity sunnitských teroristic-
kých hnutí v krajine. Kurdi tiež posilnili svoje politické a vojenské zoskupenia, ktoré 
existovali už pred rokom 2003 v severných častiach Iraku s cieľom rozšírenia svojej 
autonómie (Flibbert, 2013: 89). 

Výsledkom spomenutých procesov prebiehajúcich v  Iraku po roku 2003 bolo, 
že sa krajina na konci roku 2006 ocitla na hranici občianskej vojny a podstatná časť 
viny za túto situáciu spadala na USA, ktoré boli obviňované z nezvládnutia trans-
formácie politického systému. Otázkou bolo, či USA zmenia svoju dovtedajšiu stra-
tégiu a pokúsia sa situáciu v krajine vyriešiť, alebo Irak rýchlo opustia (Sky, 2011: 
2). Výsledkom týchto debát bolo vytvorenie novej stratégie pre politické zmierenie 
bojujúcich strán a zvýšenie počtu amerických jednotiek v Iraku. „Bush, americký 
senátor McCain a ostatní predpokladali, že zvýšenie počtu jednotiek môže poskyt-
núť dostatok podpory pre boj proti násiliu a umožní politickú rekonciliáciu. Boli 
presvedčení o tom, že opustenie Iraku v takýchto podmienkach by spôsobilo vznik 
občianskej vojny, ktorá by sa mohla rozšíriť aj do okolitých krajín“ (Sky, 2011: 2). 
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V januári 2007 prezident Bush v televízii oznámil, že USA zvyšujú svoju an-
gažovanosť v Iraku v snahe pomôcť krajine vysporiadať sa so sektárskym násilím, 
ktoré sa v krajine šírilo (Sky, 2011: 2). Došlo k zvýšeniu počtu amerických vojakov  
v krajine o 30 tisíc, posilnili sa bezpečnostné kontroly v blízkosti hlavného mesta  
Bagdad a značné množstvo finančných prostriedkov sa sústredilo na postupný 
výcvik a opätovné odovzdanie bezpečnostného sektoru, či administratívy do rúk 
Iračanov (Katzman, 2014: 4-5). Zmeny, ktoré nová stratégia priniesla, boli pre po-
zorovateľov situácie v Iraku dosť prekvapivé. V pomerne krátkej dobe došlo k vý-
raznému zníženiu násilia a počtu obetí násilia spomedzi civilného obyvateľstva. 
Stabilnejšia a bezpečnejšia situácia značne uľahčila politickú transformáciu krajiny 
a rekonciliáciu politických aktérov a etnických a  náboženských skupín v spoloč-
nosti. V roku 2008 skončil bojkot sunnitských ministrov dočasnej vlády po tom, 
ako predseda vlády Núrí al-Málikí ukázal vôľu prijať do novo sa formujúcej armády 
nielen šiitov (teda náboženskú vetvu, z ktorej pochádzal) ale aj sunnitov. Ukončenie 
bojkotu výrazne napomohlo zrýchleniu legislatívneho procesu pri prijímaní nových 
zákonov (Katzman, 2014: 5). Tento, až prekvapivo pozitívny vývoj v bezpečnostnej 
a politickej situácii v Iraku spôsobil, že na konci roku 2008, len necelé dva roky po 
najväčšej kríze, bola najdôležitejším problémom krajiny stabilita a legitimita vlády 
a nie bezpečnosť. Ako zdôrazňuje Sky, v roku 2008 došlo k posunu Iraku z pozície 
zlyhaného štátu do pozície krehkého štátu (Sky, 2011: 5). 

Obamova administratíva, ktorá nastúpila po prezidentovi Bushovi, podporovala 
implementáciu ešte Bushom schváleného plánu podpory stability Iraku. Na základe 
tohto plánu mali vojenské jednotky USA opustiť iracké mestá do konca roku 2009. 
Úplný odchod jednotiek USA z Iraku sa mal realizovať až po voľbách v roku 2010 
(Blanchard et al., 2009: 6). Vojenské jednotky nakoniec Irak opustili v decembri 
2011.30 

Ako je na základe predchádzajúceho textu zrejmé, vplyv USA na bezpečnosť 
a politickú stabilitu Iraku je zrejmý. Po invázii v roku 2003 a zle zvolenej stratégii 
pre transformáciu politického systému sa bezpečnostná situácia v Iraku neustále 
zhoršovala. Zlepšenie situácie priniesla až zmena americkej stratégie v roku 2007. 
Následná zlepšená bezpečnostná situácia umožnila implementáciu navrhnutej stra-
tégie a postupnú stabilizáciu politickej moci. Aj z tohto dôvodu nebolo možné Irak 
v roku 2010 považovať za zlyhaný štát. 

Situácia v Iraku bola pomerne stabilná až do roku 2011, keď krajinu opustili 
vojenské jednotky USA. Predseda vlády Málikí, ktorý zvíťazil aj vo voľbách v roku 
2010, po odchode amerických vojsk porušil dohodu o pomernom zastúpení všet-
kých dominantných irackých skupín - šiitov, sunnitov a Kurdov v bezpečnostnom 

30 CNN 2011. Deadly Iraq war ends with exit of last US troops. Atlanta 2014. [cit. 16.7.2014]. Dostupné 
na internete: <http://edition.cnn.com/2011/12/17/world/meast/iraq-troops-leave/>.
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sektore krajiny a systematicky upevňoval svoju moc a to aj na úkor potláčania práv 
sunnitského obyvateľstva. Aj z tohto dôvodu môžeme od roku 2013 sledovať postup-
ný nárast moci skupiny ISIS (Islamský štát v Iraku a Sýrii)31, ktorá získava podpo-
ru primárne v severných oblastiach krajiny obývaných sunnitským obyvateľstvom.  
V priebehu roku 2014 vláda v Iraku stratila kontrolu nad časťami krajiny (ako na-
príklad mestá Fallúdža, Ramádí a Mosul), ktoré obsadila skupina ISIS. Tá v súčasnos-
ti prenikla až k hlavnému mestu Bagdad.32 Fakt, že v mnohých prípadoch podporuje 
ISIS okrem zahraničných mudžahedínov aj miestne obyvateľstvo, ako aj fakt, že ISIS 
bojuje okrem irackej armády a zahraničných jednotiek aj proti kurdskej pešmerge 
a  šiitskym milíciám dokazuje absenciu zhody na národnej jednote. Súčasný vývoj 
situácie tak naznačuje, že americká vojenská prítomnosť dokázala do istej miery utl-
miť destabilizáciu, ktorá sa však naplno prejavila po odchode amerických jednotiek. 
Vychádzajúc zo spomínaných dôvodov možno Irak označiť za špecifický prípad. 
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Príloha č. 1 
Čiastkové výsledky a čiastkové pravdivostné tabuľky

Tab. 7 Inštitucionálna výkonnosť režimu

EXISTENCIA 
REÁLNEJ 

OPOZÍCIE

INDEX 
MIERY 

SLOBODY

EXISTENCIA 
REŽIMOVEJ 

STRANY

POČET 
ROKOV VO 

FUNKCII

Alžírsko 0 1 1 1

Bahrajn 0 1 0 1

Egypt 1 1 1 1

Irak 0 1 0 0

Irán 0 0 1 0

Jemen 1 1 1 1

Jordánsko 1 1 0 1

Katar 0 1 0 1

Kazachstan 0 1 1 1

Kirgizsko 1 1 1 0

Kuvajt 0 1 0 0

Libanon 1 1 0 0

Líbya 0 0 0 1

Maroko 1 1 0 1

Omán 0 1 0 1

Saudská Arábia 0 0 0 0

Spojené Arabské 
Emiráty

0 1 0 0

Sýria 1 0 1 0

Tadžikistan 0 1 1 1

Tunisko 0 0 1 1

Turkménsko 0 0 1 0

Uzbekistan 0 0 1 1



— 121 —

AnAlýzA podmienok pretrvAniA režimov s využitím

Tab. 8 Ekonomická výkonnosť režimu

GNI 
INDEX

MIERA 
ZAMESTNANOSTI

KONTROLA 
KORUPCIE

EFEKTIVITA 
VLÁDY

Alžírsko 1 0 1 0

Bahrajn 1 1 1 1

Egypt 0 0 1 1

Irak 1 0 0 0

Irán 1 0 0 0

Jemen 0 0 0 0

Jordánsko 0 0 1 1

Katar 1 1 1 1

Kazachstan 1 1 0 0

Kirgizsko 0 1 0 0

Kuvajt 1 1 1 1

Libanon 1 0 0 1

Líbya 0 1 0 0

Maroko 0 0 1 1

Omán 1 1 1 1

Saudská Arábia 1 1 0 1

Spojené Arabské 
Emiráty

1 1 1 1

Sýria 0 0 0 0

Tadžikistan 0 1 0 0

Tunisko 0 0 1 1

Turkménsko 0 1 0 0

Uzbekistan 0 1 0 0



— 122 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

Tab. 9 Bezpečnostná výkonnosť režimu

INDEX 
ZLYHANÉHO 

ŠTÁTU

MIERA 
POL. 

NÁSILIA

INDEX 
GLOB.
MIERU

MIERA 
FYZICKEJ 

INTEGRITY

INDEX 
TERO-
RIZMU

Alžírsko 0 1 0 1 0

Bahrajn 1 1 1 1 1

Egypt 0 0 1 0 0

Irak 0 0 0 0 0

Irán 0 0 0 0 0

Jemen 0 0 0 0 1

Jordánsko 1 0 1 1 1

Katar 1 1 1 1 1

Kazachstan 1 1 1 1 1

Kirgizsko 0 0 0 1 1

Kuvajt 1 1 1 1 1

Libanon 0 1 0 1 0

Líbya 1 1 1 0 1

Maroko 1 1 1 1 0

Omán 1 1 1 1 1

Saudská Arábia 1 0 0 0 0

Spojené Arabské 
Emiráty

1 1 1 1 1

Sýria 0 0 1 0 1

Tadžikistan 0 1 0 1 0

Tunisko 1 1 1 0 1

Turkménsko 0 1 0 0 0

Uzbekistan 0 1 0 1 1
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4.  
oDolnosŤ a KolaPs reŽImov  

v severneJ afrIKe:  
KomParácIa maroKa a tunIsKa

Katarína Pevná

◆◆◆

Do konca roku 2010 režimy v Tunisku a Maroku vykazovali relatívne  vysokú 
stabilitu. Napriek socio-ekonomickým problémom tieto štáty dokázali potláčať ak-
tivizmus občianskej spoločnosti a  životaschopnosť opozičných strán. Vypuknutie 
jazmínovej revolúcie v decembri 2010 v Tunisku a následné zrútenie režimu pre-
zidenta Bin Alího však opätovne presmerovalo záujem analytikov na zdroje nesta-
bility namiesto hľadania príčin dlhovekosti autokracií v  regióne Severnej Afriky. 
Nasledujúca kapitola sa pokúsi priniesť komplexnejšie vysvetlenie pretrvania (Ma-
roko) a zrútenia (Tunisko) režimov, vychádzajúce z dimenzií a  indikátorov, ktoré 
sme analyzovali v rámci predchádzajúcej kapitoly. Zvolené prípadové štúdie sú kon-
trastné, čo nám umožňuje praktické porovnanie dôležitosti výsledných kľúčových 
a prispievajúcich faktorov z metodologickej kapitoly.

4.1. Inštitucionálna výkonnosť

Rozsah autoritárskej kontroly režimu v Maroku bol do roku 2010 podstatne nižší 
ako v Tunisku. Do veľkej miery tomu napomohla unikátna historická skúsenosť 
Maroka, počas ktorej sa boja za nezávislosť (1957) zúčastnili okrem kráľa aj tradičné 
opozičné strany. Tento fakt im poskytol spoločenskú legitimitu a  zároveň obme-
dzil rozpínavosť monarchie. Maroko tak ako jedna z mála arabských krajín zavied-
lo multistranícky systém v roku 1958. Súčasná marocká alavitská dynastia vládne 
v  krajine už od roku 1649. Po smrti kráľa Muhammada V. v  roku 1961 nastúpil 
na trón jeho syn Hasan II. Od nástupu začal konsolidovať svoju moc, v mnohých 
prípadoch tvrdou rukou pomocou nulovej tolerancie voči disentu, porušovaním 
ľudských práv a otvorenými represáliami. Jeho obdobie vlády je charakterizované 
ako „roky olova“, ktoré sa postupne uvoľňovali až v polovici 90. rokov (Mauck, 2008: 
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3). V roku 1996 zaviedol Hasan II. voľby do všetkých kresiel dolnej komory parla-
mentu. Táto zmena nastala primárne z obavy kráľa zo silnejúcej opozície, ktorá sa 
zmobilizovala a odmietla sa stať súčasťou vlády po voľbách v roku 1993. 

Po voľbách v roku 1997 tak opozícia v podobe socialistov z USFP (Socialistická 
únia ľudových síl) po prvýkrát sformovala koaličnú vládu, nazývanú aj vláda zmeny 
(l’alternance). Kráľ pochopil, že čím dlhšie zostanú ľavicové strany v opozícii, tým 
sa stanú silnejšími v očiach elektorátu (Mauck, 2008: 12). Tým, že kráľ dal pôvodne 
opozičným stranám po prvýkrát posty vo vláde, si zabezpečil ich spoluzodpoved-
nosť za výsledky štrukturálnych reforiem, ktoré mali potenciál destabilizovať kraji-
nu (Wegner, 2011: 10). Podobný prístup neskôr zopakoval aj v prípade islamistov. 
Zároveň s týmito otvoreniami režimu však kráľ vytvoril hornú komoru parlamentu, 
ktorá mala za cieľ obmedziť nezávislosť parlamentu. Jej obsadenie bolo totiž prevaž-
ne v rukách kráľových nominantov. V roku 1999, po 38 rokoch vládnutia, zomrel 
Hasan II. a na jeho miesto nastúpil jeho syn Muhammad VI.  

Nový kráľ sa spočiatku prezentoval ako liberálny politik, ktorý sa usiluje o na-
pravenie krívd spáchaných počas režimu svojho otca. Vytvoril komisiu Rovnosti 
a zmierenia, ktorá mala za úlohu odškodniť obete a vyšetriť porušovania ľudských 
práv počas „rokov olova“. Vytvoril Konzultačnú radu pre ľudské práva, ktorá však 
nemá nezávislý vplyv a v roku 2005 inicioval vznik organizácie bojujúcej proti ko-
rupcii (FRIDE, 2007: 3). Za vlády Muhammada VI. nastal rozkvet občianskeho ak-
tivizmu a vzniku ľudskoprávnych organizácií. V prvých rokoch jeho vlády sa tiež 
vrátila z exilu väčšina opozičných politikov. Jedným z jeho najrevolučnejších roz-
hodnutí bolo odvolanie Idrísa al-Basrího, ministra vnútra, ktorého väčšina Maro-
čanov brala na zodpovednosť za represie, manipulácie volieb a bujnejúcu patronáž 
(Mauck, 2008: 14). Do roku 2010 sa posunula k lepšiemu aj sloboda prejavu a zhro-
mažďovania. Napriek tomu bolo Maroko charakteristické manipuláciou s volebný-
mi obvodmi, porušovaním slobody slova pomocou neformálnych mechanizmov, 
a obmedzovaním slobôd na základe protiteroristického zákona (FRIDE, 2007: 4). 

V kontraste so skúsenosťami v marockej monarchii stojí Tunisko, ktoré bolo od zis-
ku nezávislosti prezidentskou republikou s hegemonickou stranou. Režimová strana 
Demokratické ústavné zhromaždenie (ďalej RCD) prezidenta Bin Alího bola do istej 
miery prirodzeným vyústením historického odkazu dekolonizácie a následného pôso-
benia prvého prezidenta Habíba Burgíbu (1957 – 1987). Burgíba dokázal odstaviť od 
moci armádne špičky a náboženských predstaviteľov a inštitucionalizovať svoju stranu 
Neo-Dustúr (Ústava) na pozadí relatívne efektívne fungujúcej byrokracie (Erdle, 2004: 
209). V  roku 1963 sa strana Neo-Dustúr stala jedinou legálnou stranou. Prezident 
okolo seba vytvoril korporativistické prostredie, ktoré malo za účel mobilizovať spo-
ločnosť v rámci štruktúr štátu pomocou celonárodných odborov (UGTT), únie pred-
staviteľov priemyslu (UTICA) alebo študentov (UGET). Krajina, podobne ako Egypt 
alebo Alžírsko, prešla obdobím socialistického experimentu v rokoch 1961 – 1969. 
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Napriek pokroku v sociálnej oblasti a v školskom systéme, tuniská ekonomika 
v  tomto období čelila problémom s  konkurencieschopnosťou a  vznikom nových 
potrieb, ktoré Burgíbov režim nedokázal ďalej napĺňať. V roku 1986 napokon pod-
písalo Tunisko dohodu o ekonomickej reštrukturalizácii s Medzinárodným meno-
vým fondom a Svetovou bankou (King, 2003: 137). Približne v tomto období krajinu 
zasiahli protesty, tzv. chlebové revolúcie, v ktorých občania vyjadrili nespokojnosť 
s prudkým nárastom cien základných komodít. K týmto protestom sa pripojila aj 
výrazná aktivita a vplyv islamistického zoskupenia MTI (Mouvement de la Tendan-
ce Islamique), predchodcu strany an-Nahda. Aby režim obmedzil kritiku náhleho 
prepadu životnej úrovne, posledné roky Burgíbovej vlády boli charakteristické naj-
rozsiahlejšími represáliami. Po 30 rokoch vlády bol napokon Burgíba v roku 1987 
zosadený v  tzv. „ústavnom prevrate33“. Vo funkcii prezidenta ho nahradil Zín al-
Ábidín Bin Alí, v tom čase predseda vlády a bývalý minister vnútra (Sadiki, 2002b: 
60). Tento krok bol zosnovaný v rámci straníckych štruktúr ako reakcia na rapídny 
úpadok popularity režimu vo svetle prehlbujúcej sa socio-ekonomickej krízy a na-
rastajúceho vplyvu islamistov. 

V roku 1988 nový prezident Bin Alí prišiel s Národným paktom, ktorý mal za-
bezpečiť „tranzíciu pomocou vyjednávania“. Táto dohoda predpokladala dosiahnu-
tie konsenzu na pravidlách a cieľoch demokratizácie v Tunisku. Išlo teda o akýsi 
plán postupnej de-autoritarizácie. Bin Alí si uvedomoval, že jeho prevrat a demok-
ratické reformy mali v tom čase, po mimoriadne represívnych rokoch vlády Burgí-
bu, vysokú legitimitu (Sadiki, 2002a: 132). Po podpísaní paktu režim prepustil tisíc-
ky politických väzňov a odpustil tresty členom islamistického hnutia MTI. Zároveň 
mu tento krok poslúžil na odvedenie pozornosti pri príprave dlhodobej stratégie 
zničenia infraštruktúry islamistického hnutia v Tunisku (ibid., 132). Bin Alí zmenil 
názov vládnej strany na Demokratické ústavné zhromaždenie (ďalej RCD) a na zá-
klade národného paktu zaviedol multistranícke parlamentné a prezidentské voľby. 
Krátko po ich uskutočnení sa však ukázalo, že táto reforma je len demokratickou 
„fasádou“, keďže  skutočným opozičným stranám nebolo umožnené sa v Bin Alí-
ho režime presadiť (Petersson, 2011: 13). Občianska spoločnosť podliehala prísnej 
kontrole policajného štátu a väčšina výkonných funkcií sa koncentrovala v rukách 
prezidentových elít.  Navyše, v roku 2002 si Bin Alí, ktorý pred prevratom kritizoval 
doživotný prezidentský mandát Burgíbu, zabezpečil pomocou referenda povolenie 
štvrtého funkčného obdobia a  zvýšenie maximálneho veku prezidenta na 75 rokov 
pre prípad jeho ďalšej kandidatúry (Erdle, 2004: 212). Do roku 2010 tak tuniský 
režim smeroval skôr k posilňovaniu kontroly, ako ku skutočnej reforme.  

V  rozsahu manipulácie režimových elít, potláčania opozície a  obmedzovania 

33 Burgíba bol vyhlásený za nesvojprávneho na základe legálnej procedúry stanovenej v ústave. Posled-
né roky života prežil v domácom väzení v rodnom meste Monastir. 
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práv a  slobôd občanov Maroko nedosahovalo úroveň Tuniska. Menej represívny 
charakter marockej monarchie je tak jednou z  prispievajúcich príčin zachovania 
tohto režimu. Na druhej strane, väčšiu uzavretosť tuniského režimu môžeme pova-
žovať za prispievajúci faktor zrútenia Bin Alího režimu. V nasledujúcich častiach sa 
na tieto aspekty podrobnejšie zameriame.

Marocký kráľ nedisponoval režimovou stranou ako Bin Alí v Tunisku, ani ne-
volenou poradnou radou ako v monarchiách Zálivu. Ekonomicko-politický aparát 
marockej monarchie tvorí tzv. machzan ktorý je neformálnym a neinštitucionalizo-
vaným kruhom elít okolo kráľa, jeho rodiny a blízkych. Tiež doň patria desiatky krá-
ľových poradcov, technokratov, biznismenov a politikov, ktorí sa usilujú o získanie 
prístupu k moci a zdrojom (Mekouar, 2010: 3). Napriek tomu, že v Maroku formál-
ne existuje deľba moci a exekutívne právomoci sú v rukách vlády, kráľ využíva rôzne 
mechanizmy na ovplyvnenie jej nezávislosti. Kráľ má z ústavy právomoc využívať 
dekréty, ktoré majú často vyššiu právnu váhu ako ústavné zákony (Daadaoui, 2011). 
Navyše, do Arabskej jari jeho rozsiahle právomoci spočívali aj v menovaní predsedu 
vlády, v rozpustení poslaneckej snemovne, a v menovaní štyroch kľúčových minis-
trov - zahraničných vecí, vnútra, bezpečnosti a náboženských záležitostí. Kráľ má 
tiež k dispozícii tieňovú vládu pozostávajúcu z desiatok poradcov, ktorí konzultujú 
priamo s ministrami vo vláde.

Po protestoch z 20. februára 2011 kráľ pomocou referenda urýchlene novelizoval 
ústavu, aby delegoval niektoré zo svojich nadštandardných právomocí, v zmysle po-
žiadaviek protestujúcich. Napriek tomu, si v ústave zachoval titul Vodca veriacich, 
ktorý mu umožňuje rozhodovať v „strategických otázkach“ krajiny. Navyše, i keď 
vládu po novom zostavuje predseda víťaznej strany, kráľ vytvoril novú inštitúciu 
Rady ministrov, ktorej predsedá a ktorá rozhoduje o tom, ktoré zákony sa dostanú 
do rokovania v parlamente. Menuje a odvoláva tiež generálneho tajomníka vlády, 
ktorý má právo zablokovať legislatívu v ktorejkoľvek fáze jej prijímania (Benchemsi, 
2012: 62). Najväčším obmedzením je, že táto Rada nemá definované formálne pro-
cedúry rozhodovania a schádzania sa. Má skôr ad hoc charakter, závisiac od dôleži-
tosti konkrétnej agendy pre kráľa (ibid., 64). Marocká vláda tak nie je konečnou roz-
hodovacou jednotkou v krajine. Napriek všetkému, v prieskumoch verejnej mienky 
väčšina respondentov vyjadruje veľmi nízku dôveru vo všetky politické inštitúcie 
okrem monarchie samotnej. Kráľova stratégia dištancovania sa od politických strán 
a prezentovania sa nad politickým systémom sa tak dočasne ukazuje ako úspešná 
(Daadaoui, 2011: 90). 

Tuniský prezident Bin Alí sa, na rozdiel od iných autokratických prezidentov, 
nespoliehal na konkrétne sociálne alebo náboženské skupiny, etniká alebo klany. 
Ekonomická reštrukturalizácia ponúkla prezidentovi možnosť získať si lojalitu 
mestskej a vidieckej elity, ktorá sa dostala k štátnym podnikom alebo pozemkom 
počas privatizácie (King, 2009: 181). Tieto ekonomické zdroje tiež obohatili rodinu 
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a blízky kruh okolo samotného Bin Alího. Do roku 2011 tak bola režimová koalícia 
v Tunisku zložená prevažne z prominentných zástupcov armádnych a policajných 
štruktúr, vedenia strany RCD, z veliteľov tajných služieb, ktoré zamestnávali okolo 
150 000 ľudí, a širšieho kruhu rodinných príslušníkov prezidenta (Erdle, 2004: 214). 
Režimová strana RCD nebola veľkou časťou spoločnosti považovaná za klasickú 
stranu ale skôr za „bezpečnostný aparát“ (Meuse, 2013: 36). Bola v zásade stranou 
administratívy bez zjavnej ideologickej príslušnosti alebo lojality. Vďaka rozsiahlej 
korupcii bola označovaná za jednu z najbohatších strán v arabskom svete (Kausch, 
2009: 3). Navyše, v posledných dekádach združovala prevažne technokratov, ktorí 
mali za úlohu iba vykonávať príkazy z najvyšších priečok režimu. 

Cieľom tejto stratégie režimu bolo zabrániť vzniku mocenskej základne, ktorá by 
dokázala ohroziť prezidenta. RCD oficiálne registrovala 2 milióny sympatizantov, čo 
je pri populácii 10 miliónov extrémne vysoké číslo, ktoré dokazuje rozsah snáh o he-
gemonizáciu spoločnosti zo strany režimu. Členstvo v strane však bolo často len úče-
lové, keďže pracovné miesta, kvalitné vzdelanie a rôzne povolenia bolo možné získať 
až po preukázaní príslušnosti k strane (Erdle, 2004: 215-217). Špecifický dizajn re-
žimovej strany napokon uľahčil rozloženie jej štruktúr po páde režimu v roku 2011. 
Bin Alí totiž nebol schopný, dokonca ani v čase silnejúcich protestov, zorganizovať 
proti-demonštrácie miestnych členov RCD. Rádoví členovia väčšinou sympatizovali 
s občanmi, neboli totiž ochotní naďalej podporovať systém, ktorý bol uzavretý a zvý-
hodňoval prevažne dve rodiny a klany s nimi spriaznené (ICG, 2011: 9). 

V Maroku podlieha legalizácia politických zoskupení predošlej formálnej a ne- 
formálnej akceptácii monarchie a  jej exkluzívneho postavenia. Politické strany 
v  Maroku sa dajú rozdeliť na tri typy. Po prvé, sú to kvázi opozičné strany, ako 
konzervatívna strana Istiqlál (Nezávislosť) a socialistická strana USFP. Obe strany 
majú historické dedičstvo proti-koloniálneho zápasu, majú tradičnú voličskú zá-
kladňu v marockej strednej triede a do 90. rokov mali konfliktný vzťah s monarchi-
ou (Interview, RAB-2013-06-28). Účasť strán Istiqlál a USFP vo vláde v posledných 
rokoch však poznačili  korupčné škandály, ktoré narušili ich predošlú popularitu 
(Hamzawy, 2007: 3). Po druhé, sú to pro-monarchické strany, ktoré sa označujú aj 
ako strany administratívy. Spravidla nemajú vyprofilovanú ideológiu a reprezentujú 
záujmy konkrétnych komunít – vidieckych a tradičných elít a biznismenov. Tieto 
strany ako RNI (Národné zhromaždenie nezávislých) a UC (Ústavná únia), majú 
podporu od kráľa. Nie sú však priamo kráľom zriadené a v prípadoch, kedy sa po-
dobné strany v minulosti stali príliš silnými, ich kráľ tajnými dohodami vnútorne 
oslabil (Wegner, 2011: 3). Poslednou v sérii týchto strán je strana PAM (Strana au-
tentickosti a modernity), ktorá vznikla ako priama odozva na popularitu islamistov 
a za účelom premostenia ostatných drobných pro-monarchických strán. Napokon, 
relatívne populárnou stranou je aj MP (Ľudové hnutie). Ide o liberálne zoskupenie, 
ktoré nachádza najviac podporovateľov v regiónoch, kde žije berberské etnikum.
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Po tretie, sú to islamisti, ktorých popularita razantne narastá od 90. rokov. Naj-
populárnejšou stranou súčasnosti je islamistická strana PJD (Strana spravodlivos-
ti a rozvoja), ktorá ideologicky vychádza z odkazu Moslimského bratstva v Egypte 
a  kombinuje moralistickú agendu so sociálnou prácou v  spoločnosti (Interview, 
RAB-2013-06-29). K ich popularite prispel aj fakt, že do roku 2011 nemali skúse-
nosť s vládnutím a prezentovali sa ako bojovníci proti korupcii v krajine. Kráľ Hasan 
II. sa v minulosti rozhodol legalizovať týchto nenásilných islamistov z niekoľkých 
dôvodov - kvôli ekonomickej kríze, na vytvorenie rovnováhy s ľavicovými hnutia-
mi, a  aby zabránil ich radikalizácii podľa alžírskeho scenára. Udalosti v Alžírsku 
jasne ukázali, že akékoľvek zapojenie islamistov do politického procesu musí byť 
podporené predošlými vyjednávaniami a dohodami. PJD sa tak zaviazalo podporo-
vať monarchiu a reformovať systém zvnútra, čo do istej miery oslabilo jej opozičný 
charakter. Okrem PJD medzi islamistické strany zaraďujeme aj mimoriadne popu-
lárne zoskupenie al-Adl wal-Ihsán (Hnutie spravodlivosti a dobročinnosti). Hnutiu 
sa podľa rôznych zdrojov pripisuje členstvo o veľkosti 50 000 až 600 000 členov. 
Táto organizácia však zostáva jedinou anti-systémovou opozíciou v Maroku, ktorá 
otvorene požaduje zrušenie monarchie a nastolenie republikánskeho systému (El-
Katiri, 2012: 4). Napokon, v opozícii pôsobia aj salafisti, roztrieštení do množstva 
projektov. Financovaní sú z krajín Zálivu a ich ideológia je z veľkej časti importo-
vaná. V minulosti boli pod vplyvom džihádistických teroristických útokov terčom 
represií režimu. Na rozdiel od ostatných arabských krajín však zatiaľ nemajú v Ma-
roku silnú sociálnu základňu (Interview, RAB-2013-06-28).

Aby si kráľ zabezpečil svoje výhradné postavenie vis-à-vis relatívne silnej po-
litickej súťaži, využíval rôzne stratégie založené na princípe „rozdeľuj a panuj“. Tá 
produkuje fragmentovaný parlament, ktorý nie je reálne uznášania schopný alebo 
schopný zmobilizovať sa pre presadenie hlbších ústavných reforiem (Lust-Okar – 
Jamal, 2002: 353). Strategicky zvolený volebný systém v Maroku zapríčinil, že vo 
voľbách v roku 2002 získala víťazná strana iba 15 % všetkých hlasov a 16 z 22 strán 
získalo menej ako 5 %. Táto situácia sa zopakovala aj v roku 2007, kedy si víťazná 
strana dokázala zaistiť iba 13 % a 17 z 23 strán malo menej ako 5 % platných hla-
sov (Mauck, 2008: 26). Vo  svetle nárastu podpory pre islamistov z PJD sa režim 
angažoval aj v manipulácii s  volebnými obvodmi. Pred každými voľbami sa pra-
videlne zvyšoval počet mandátov pre vidiecke oblasti, tradične spájané s machza-
nom a kooptovanými stranami, na úkor mestských obvodov, ktoré však zahrňujú 
nepomerne viac občanov. Cieľom bolo znížiť volebný výsledok islamistickej strany 
PJD, ktorá je najsilnejšia práve v mestských obvodoch34. 

Takýto systém však dlhodobo odrádzal voličov a zásadne znižoval volebnú účasť 

34 Na ilustráciu, kým mestský obvod Ajn Seba‘a-Haj Muhammadí má 83 000 voličov na jeden mandát, 
vidiecky obvod Awssard má iba 3 500 voličov (Mauck, 2008: 27).
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v posledných dekádach. V roku 2002 bola oficiálna účasť  na úrovni 52 %, po odčíta-
ní veľkého množstva neplatných hlasov, bolo toto číslo zredukované na 43 percent. 
V nasledujúcich voľbách v  roku 2007 sa už účasť znížila na 37 % registrovaných 
voličov (Willis, 2007: 12). Navyše miera neplatných hlasov sa zvýšila v rokoch 2002 
– 2007 z  15 % na 19. Dôvodom vo väčšine prípadov bolo protestné odovzdanie 
prázdnych lístkov, alebo ich znehodnocovanie. Vo všeobecnosti sa politickým stra-
nám, s čiastočnou výnimkou PJD, nepodarilo vytvoriť si aktívne prepojenie s elek-
torátom. Dôveryhodnosť strán oslabuje aj vonkajšia manipulácia zo strany monar-
chie a vnútorné nezhody, korupcia, autokratický štýl vedenia a personalizácia moci 
v stranách (Daadaoui, 2010: 201). Paradoxne, strata dôvery v politické strany mala 
v Maroku za dôsledok posilnenie legitimity nevoleného monarchu, ktorý stále vy-
stupuje v prieskumoch ako najdôveryhodnejšia inštitúcia (Kraetzschmar – Cava-
torta, 2010: 341).

Oproti pluralistickejšiemu prostrediu v Maroku, tuniský režim postupne zničil 
väčšinu foriem politickej súťaže v krajine (Dillman, 2000: 211). Zo začiatku bol naj-
väčšou hrozbou pre Bin Alího režim rapídny nástup islamistov v opozícii. Aby vlád-
na strana RCD oslabila islamistov, ale zároveň zabránila eskalácii konfliktu na spô-
sob Alžírska v roku 199135, využívala rôzne preventívne stratégie. Bin Alí napríklad 
zakázal formovanie strán na etnickom, náboženskom a regionálnom princípe, aby 
oslabil mobilizačné schopnosti islamistického hnutia MTI. Napriek tomu, MTI zís-
kala pomocou nezávislých kandidátov pod novým názvom an-Nahda (Obroda) 20 
% hlasov v prvých voľbách v roku 1989. Tento výsledok predstavoval najvyšší zisk 
opozičnej strany vôbec (King, 2009: 174). Ako odpoveď na popularitu an-Nahdy 
režim pritvrdil represívne opatrenia a pomocou zatýkania, násilnej konfrontácie 
a zastrašovania zničil takmer kompletnú infraštruktúru islamistov. Vedúci predsta-
vitelia, ako predseda Rašíd Ghannúší, boli nútení odísť do exilu. Po odstránení isla-
mistickej opozície sa režim preorientoval aj na sekulárnu opozíciu reprezentovanú 
najmä ilegálnymi ľudskoprávnymi aktivistami a žurnalistami. Tiež dokázal dostať 
pod kontrolu všetky ostatné arény združovania sa, ako napríklad mešity, univerzity 
a rôzne spolky.

Bin Alího režim tieto tvrdé opatrenia kompenzoval „fasádou“ multistranícke-
ho pluralizmu. Postupne zákonmi garantoval pre neúspešné opozičné strany 20 % 
mandátov v parlamente (Erdle, 2004: 211). Na jednej strane by opozícia takýto vý-
sledok reálne nikdy nezískala, čo vytváralo zdanie obmedzeného pluralizmu (Dill-
man, 2000: 226). Na druhej strane, ani tento výsledok neohrozil vládnu garnitúru, 
keďže opozícia v Tunisku fungovala ako satelitné strany v komunistických režimoch. 

35 Kedy po víťazstve islamistickej strany Frontu islamskej spásy v prvých demokratických parlament-
ných voľbách v roku 1991 vypukla občianska vojna, kde medzi sebou bojovali skupiny spriaznené 
s režimom na jednej strane a skupiny napojené na islamistov na druhej.
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Do úzkeho kruhu „konštruktívnej“ a tým aj legálnej opozície patrilo osem politic-
kých strán, ako napríklad Demokratické socialistické hnutie (MDS), ľavicová Strana 
obnovy, Strana zelených, Demokratická progresívna strana (PDP) a Ľudová strana 
jednoty (PUP). V zásade však platilo, že tieto strany nedisponovali takmer žiadnou 
politickou podporou v spoločnosti36. Ilegálne opozičné hnutia nemali okrem iného 
právo na vlastné priestory, právo zhromažďovať sa a ich členovia boli často zatýkaní 
v súvislosti s členstvom v nelegálnej organizácii (Kausch, 2009: 11). 

V Bin Alího Tunisku bola účasť vo voľbách povinná pre všetkých oprávnených 
voličov. Udeľovanie voličských registrácií však bolo v rukách úradov, ktoré často od-
mietli vydať oprávnenie osobám na základe politických preferencií. V  krajine ne-
existovala nezávislá volebná komisia, ktorá by mohla preskúmať túto formu diskri-
minácie. Voľby tak neboli pod nezávislým dohľadom, a  dokonca konkrétne zisky 
legálnych opozičných strán a výber kandidátov na poslancov boli často v rukách elít 
zo strany RCD (Kausch, 2009: 11). Napokon, rozsah absencie súťaže a pluralizmu 
v Tunisku ilustrujú výsledky samotných parlamentných a prezidentských volieb, kde 
Bin Alí a jeho strana pravidelne získavali najmenej 80 % hlasov (pozri tabuľky 7 a 8).

Tab. 10 Prezidentské voľby v Tunisku

Rok Kandidát Počet hlasov Percento

1989 Bin Alí 2 087 028 100 %

1994 Bin Alí 2 987 375 100 %

1999 Bin Alí 3 269 067 99,4 %

2004 Bin Alí 4 204 292 94,4 %

2009 Bin Alí 4 238 711 89,6 %

Tab. 11 Parlamentné voľby v Tunisku

Rok Strana Počet hlasov Percento Počet zástupcov

1989 RCD 1 633 004 80,6 % 141

1994 RCD 2 768 667 97,7 % 144

1999 RCD neznáme neznáme 148

2004 RCD 3 678 645 87,5 % 152

2009 RCD 3 754 559 84,5 % 161

36 Tento trend potvrdil okrem iného aj úspech pôvodne ilegálnych strán ako islamistická an-Nahda, 
Marzúqího Republikánsky kongres a Ben Dža‘farove Demokratické fórum v prvých porevolučných 
voľbách, na rozdiel od ostatných strán zdiskreditovaných spoluprácou s režimom. 
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Nedostatok politických slobôd a iných garancií vo všeobecnosti nie je primár-
nou príčinou vzniku masových revolúcií, keďže tie často majú sociálno-ekonomické 
alebo iné príčiny, avšak dlhodobé odopieranie práva na informácie a kontrola oby-
vateľstva môže byť ich spúšťačom (Petersson, 2011: 7). V Maroku nástupom nového 
kráľa v  roku 1999 došlo k čiastočnej liberalizácii režimu. Tento trend však nikdy 
neprerástol do reálneho procesu demokratizácie, ale skôr rekonfiguroval pôvodný 
režim (Heydemann, 2007). Marocký režim neporušoval právo na informácie a slo-
bodu slova tak systematicky ako tomu bolo v Tunisku. V niektorých prípadoch však 
sloboda slova narážala tzv. červené línie definované režimom. Súdy v Maroku často 
riešili prípady novinárov, ktorým hrozilo väzenie za klamlivé spravodajstvo, urážku 
monarchie alebo islamu (Amnesty International, 2010b). Voči nezávislým médiám, 
ako napríklad týždenníkom Le Journal Hebdomadaire a Nichane, sa viedli dlhoroč-
né spory a pokuty či administratívne prekážky ich nakoniec priviedli do bankrotu 
(Arroub – Yom, 2010: 21). V roku 2009 tiež úrady zmrazili bankové účty a polícia 
uzavrela priestory denníka Achbár al-Jawm, ktorý uverejnil karikatúru zosmiešňu-
júcu kráľovho bratranca. Tento zásah však nemal podporu v žiadnom marockom 
zákone. Žurnalisti denne čelia prekážkam v podobne nezhôd s editormi, cenzúre 
a tabuizovaniu istých politicky citlivých tém. Pre ilustráciu, Maroko sa v roku 2010 
umiestnilo na 135. mieste v  indexe Press Freedom od organizácie Reportéri bez 
hraníc.37 Napokon, napojenie kráľovho machzanu na médiá dokladuje aj fakt, že 
niekoľkí ministri figurovali zároveň aj priamo vo vedení rôznych printových médií 
(Ibahrine, 2002: 637).

Ženské práva v  Maroku sú na štandardy iných islamských krajín na pomerne 
vysokej úrovni. Do istej miery k tomu prispela aj iniciatíva samotného kráľa, ktorý 
napriek výhradám islamistov dokázal v  roku 2004 presadiť zmenu rodinného zá-
konníka v prospech žien38. Kým v Tunisku boli práva žien a v podstate štátny fe-
minizmus zahrnuté do rozsiahlej korporatívnej štruktúry, v Maroku štát inicioval 
iba inkrementálne reformy. Feministická agenda tak zostávala v rukách ľavicových 
opozičných strán a hnutí občianskej spoločnosti, ktoré však museli často prekonávať 
prekážky zo strany monarchického administratívneho aparátu (Dalmasso – Cava-
torta, 2010: 15). To je aj dôvodom nižšieho stupňa integrácie marockých žien a vy-
možiteľnosti ich práv či už na úradoch, na súdoch alebo v zamestnaní, v porovnaní 
s Tuniskom, napriek tomu, že oba režimy sa legitimizovali spoločenskou modernizá-
ciou. V Maroku sa tiež vyskytujú nedostatky v ochrane práv náboženských menšín.  
 

37 Okrem iného Jordánsko (120.) ako aj Egypt (127.) a mnohé krajiny Zálivu sa umiestnili v tomto in-
dexe na lepších priečkach. Navyše od roku 2005 možno pozorovať prepad Maroka v tomto rebríčku.

38 Zvýšil sa minimálny vek pre manželstvo z 15 na 18 rokov, zakázalo sa zapovedanie ženy a zaviedla 
sa rozvodová procedúra založená na spoločnom súhlase, zákaz mnohoženstva, okrem prípadov sch-
válenia manželkou a sudcom a spoločná zodpovednosť za deti. 



— 132 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

V roku 2010 režim vyhostil kresťanské organizácie, ktoré boli obvinené z trestného 
činu šírenia iného náboženstva. Na šesť mesiacov sa tiež dostali do väzenia niekoľkí 
Maročania, ktorí sa previnili prerušením pôstu počas Ramadánu na verejnosti. Ten-
to postup neskôr vyvolal protestné pikniky, ktoré boli políciou násilne rozpustené39.

Na rozdiel od Maroka bol Bin Alího režim z pohľadu kontroly disentu, opo-
zície a slobody prejavu a slova jedným z najrepresívnejších režimov v arabskom 
svete. Pre porovnanie, Maroko bolo zaradené v rámci Freedom House správy za rok 
2010 ako jedna z mála arabských krajín do kategórie čiastočne slobodných režimov  
(4.5 bodov), kým Tunisko do kategórie neslobodných s  výrazne horším skóre  
(6 bodov) ako mnohé arabské štáty.40 Napriek existencii niekoľkých súkromných 
médií, prevažná väčšina bola vlastnená elitami režimu alebo v nich prevláda auto-
cenzúra. Výnimku predstavovali nízko-nákladové opozičné časopisy, ako napríklad 
al-Mawqif a at-Taríq al-Džadíd, ktoré však často podliehali konfiškácii. Úrady tiež 
zrušili nezávislé rádio Kalima len niekoľko dní po začatí vysielania. Personál stani-
ce čelil niekoľkým vykonštruovaným procesom a polícia dlhodobo blokovala ich 
prístup do kancelárií (Amnesty International, 2010a). Režim tiež bránil cirkulácii 
zahraničných, najmä francúzskych printových médií, kritických voči Bin Alímu. 
V auguste roku 2009 úrady nahradili vedenie Národného syndikátu tuniských novi-
nárov provládnymi členmi. V posledných rokoch sa tak Tunisko pravidelne umiest-
ňovalo v prvej desiatke „Najhorších nepriateľov tlače“ a Svetová novinárska asociá-
cia v roku 1997 vylúčila tuniský syndikát zo svojich radov41.

Status quo udržiavané pomocou kompletnej kontroly klasických médií umožnilo 
novým sociálnym médiám pokryť protirežimový mobilizačný potenciál. Napríklad 
Facebook nebol považovaný za hrozbu a nepodliehal výraznejšej cenzúre. Aj z tohto 
dôvodu bol počet profilov na tejto sociálnej sieti, vzhľadom na veľkosť populácie 
Tuniska, jedným z najvyšších vo svete (Lynch, 2013: 84). Na druhej strane, väčšina 
protirežimových webových stránok a sociálnych médií ako Youtube, Daily Motion, 
alebo Flickr bola v krajine zablokovaná42. Súkromná telefonická a e-mailová komu-
nikácia disidentov bola prísne sledovaná. V roku 2002 sa dokonca ocitli vo väzbe 
za prístup k nepovolenému obsahu niekoľkí používatelia internetu v internetových 

39 Human Rights Watch News. 2009. Morocco: End Police Actions Against Persons Accused of Break-
ing Ramadan Fast. [cit. 26.6.2014]. Dostupné na internete: <http://www.hrw.org/news/2009/09/19/
morocco-end-police-actions-against-persons-accused-breaking-ramadan-fast>.

40 Freedom House, 7 bodov je v danom indexe najhoršie skóre.
41 Arab Press Network. Tunisia. [cit. 15.7.2014]. Dostupné na internete: <http://www.arabpressnet-

work.org/newspaysv2.php?id=141>.
42 Manžel Bin Alího dcéry totiž vlastnil Tuniskú internetovú agentúru (ATI), ktorá bola jedinou 

oficiálnou službou, pomocou ktorej sa pripájali takmer všetci internetoví provideri v krajine. Touto 
cestou mala režimová klika priamy prístup ku kontrole dát a cenzúre webových stránok (King, 2009: 
180).
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kaviarňach (Henry, 2007: 308). Oklieštenie práva na informácie dokazuje aj umiest-
nenie Tuniska v indexe Press Freedom. V období medzi rokmi 2008 až 2010 totiž 
kleslo zo 143. priečky na 164. priečku, pričom Severná Kórea bola na poslednom 
178. mieste. Tento prudký pokles poukazuje na snahu režimu zablokovať prístup 
k informáciám od protestov v Gafse v roku 2008 a tým na obavu režimu z jeho prí-
padnej destabilizácie (Petersson, 2011: 28). Napokon to však bola práve táto snaha 
o takmer totalitnú kontrolu informácií, v kombinácii s technicky zručnou a frustro-
vanou mladou generáciou, čo naštartovalo tuniskú revolúciu.

4.2. ekonomická výkonnosť

V oblasti ekonomiky bolo Maroko nútené po neúspechu ekonomického progra-
mu nahrádzania importu domácou spotrebou pristúpiť, ako prvá krajina z regiónu 
Severnej Afriky, v roku 1983 k ekonomickej reštrukturalizácii. Úspešná devalvácia 
meny umožnila znížiť externý dlh a zlacnela a tým aj stimulovala marocký export 
(Friedman, 2010: 35). Táto politika však okamžite priniesla 30 percentný nárast 
cien a tým aj spoločenské nepokoje, ktoré dokázal Hasan II. pomocou represívne-
ho aparátu potlačiť. Hlavné sektory marockej ekonomiky tvorí poľnohospodárska 
produkcia, turizmus, textilný priemysel a  ťažobný priemysel. V  zásobách fosfátu 
má Maroko k dispozícii takmer tri štvrtiny celosvetových rezerv (Arieff, 2013: 9). 
V súčasnosti je rast priamych zahraničných investícií v Maroku jeden z najvyšších 
spomedzi krajín v príslušnej príjmovej kategórii (Friedman, 2010: 38). Rovnako po-
zitívnym výsledkom marockej ekonomiky je aj rast HDP z  roku 2010, ktorý bol 
podobne ako po minulé roky, na úrovni 5 %. 

Socio-ekonomická situácia v Maroku je však aj napriek vyššie spomínaným po-
zitívam pomerne komplikovaná. Ekonomická kríza v Európe od roku 2008 zname-
nala pre marocký režim oslabenie ekonomickej aktivity, keďže európske štáty sú 
jeho primárnym obchodným partnerom. Navyše, Maroko má stále pomerne vysoký 
podiel poľnohospodárstva na HDP, na rozdiel napríklad od Tuniska, čo spôsobuje 
ekonomické otrasy v čase nadmerného sucha (Escribano, 2009: 6). Ďalším štruktu-
rálnym problémom je nízka miera účasti žien na pracovnom trhu. Takmer 40 % žien 
je nezamestnaných alebo pracuje v domácnosti. Jedným z najzávažnejších problé-
mov, ktorým však čelí marocká monarchia je fakt, že jeden zo štyroch Maročanov 
žije na úrovni chudoby. Monarchii sa nepodarilo výraznejšie zvýšiť gramotnosť po-
pulácie, ktorá je takmer na najnižšej úrovni v regióne, na 76,1 %43. Nezamestnanosť 
v Maroku v roku 2010 dosahovala 10 %, pričom nezamestnanosť mladých ľudí (do 

43 CIA Factbook. 2014. Morocco. [cit. 7.7.2014]. Dostupné na internete: <https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/mo.html>.
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24 rokov) takmer 19 %. Relatívne vysoká nezamestnanosť a obmedzené možnosti 
uplatnenia sa pre kvalifikovaných pracovníkov spôsobuje „odliv mozgov“ z krajiny. 
Aj napriek rozsiahlym sociálnym programom a dotáciám na základné komodity, sa 
marockému režimu nepodarilo výraznejšie zvýšiť životnú úroveň v krajine. K tomu 
sa pridávajú aj zásadné regionálne rozdiely, s prevládajúcou chudobou v oblastiach 
okolo Jusúfije, Tetuánu a Tandžíru, v pohorí Džebala a mestských slumoch v Ca-
sablance (Pargeter, 2009: 1038).

Po tom, ako do vlády nastúpila v roku 2011 strana PJD, jej predseda Benkirán 
odštartoval proces ďalších ekonomických reforiem zameraných najmä na škrty 
v sociálnych výdavkoch, reforme daňového a odvodového systému a na limitovaní 
dotácií, ktoré ročne stoja krajinu okolo 6 % HDP. Úspech tejto reformy bude kľúčo-
vý pre budúci vývoj v krajine, keďže úsporné riešenia veľmi negatívne ovplyvňujú 
stredné a nižšie vrstvy v krajine (Arieff, 2013: 10).

V porovnaní s Marokom možno Tunisko považovať za ukážkový príklad eko-
nomického rozvoja, aj s prihliadnutím na ostatné krajiny v regióne. Podľa oficiál-
nych štatistík vykazovalo v poslednej dekáde takmer pravidelný 5 % rast HDP, bolo 
schopné udržať infláciu do troch percent a zároveň dokázalo splácať svoj externý 
dlh. Úroveň rozvoja krajiny dokladuje aj fakt, že za posledné roky sa rast populácie 
stabilizoval na úrovni 1,1 % ročne. Bin Alí dokázal relatívne diverzifikovať ekono-
miku, preorientovaním veľkej časti produkcie z poľnohospodárstva na služby. Nap-
riek tomu, že Tunisko nemá dostatok zásob nerastných surovín, dokázalo zabezpe-
čiť pomerne intenzívny export. Medzi rokmi 1980 – 2000 sa krajina umiestnila na 
prvej priečke v rámci arabských krajín v oblasti sociálnych výdavkov. Najväčší ob-
jem týchto financií režim investoval do vzdelania, zdravotníctva, na dotácie a roz-
ličné sociálne programy na elimináciu chudoby (El-Said – Harrigan, 2014: 113). 
Dôsledkom všetkých spomínaných krokov bolo, že sa Tunisko spoločne s Líbyou 
klasifikovalo v kategórii krajín s vysokým Indexom ľudského rozvoja (HDI), kým 
ostatné krajiny v regióne sa nachádzajú na podstatne nižších priečkach (Ansani – 
Daniele, 2012: 7). Z tohto pohľadu sa zdá byť paradoxné, že to bol práve Bin Alího 
režim, ktorý sa zrútil ako prvý a naštartoval tak domino efekt arabskej jari. 

V našej práci sa ukázali ekonomické faktory a s nimi spojená výkonnostná le-
gitimita ako kľúčové pre pretrvanie a stabilitu režimu. Vzhľadom na to, že Bin Alí 
využíval iba túto formu legitimity, a zanedbával iné formy, ako napríklad volebnú, 
ideologickú, alebo náboženskú legitimitu, pretrvanie režimu stálo a  padalo pri-
márne na úspechu v ekonomickej oblasti (Carothers, 2011). V prvej dekáde jeho 
vlády, dostávali chudobnejšie vrstvy spoločnosti (chubzistes) záruku zabezpečenia 
minimálneho životného štandardu výmenou za akceptáciu autoritárskeho režimu 
(Sadiki, 2002b: 68). Významná stredná trieda, ktorá sa sformovala v Tunisku, mala 
tiež väčší záujem na svojom životnom štandarde, ako na zvýšení politických práv, 
čím prispievala k  zachovaniu klientelistických štruktúr. V  posledných rokoch sa 
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však tento sociálny kontrakt dostal do krízy. Narastajúca nezamestnanosť spôsobila 
stenšovanie strednej triedy (Kausch, 2009: 3). Kým oficiálne štatistiky ukazujú, že 
platy v Tunisku pravidelne rástli, väčšina pozorovateľov sa dnes zhoduje na tom, že 
životná úroveň nižších tried v Tunisku sa za posledné roky naopak rapídne zhoršila 
(King, 2009: 179). Miera chudoby sa v krajine za posledné desaťročie síce pravidel-
ne znižovala44, napriek tomu, v roku 2010 žilo v Tunisku takmer 8,3 % obyvateľov 
z  menej ako 2,5 dolára na deň. Navyše z  pohľadu distribúcie chudoby zohrávali 
významnú úlohu regionálne rozdiely. Vidiecke oblasti na juhozápade krajiny majú 
disproporčne vyššiu mieru chudoby ako mestské oblasti na severe a východe krajiny 
(El-Said – Harrigan, 2014: 117). Okrem regionálnych nerovností sa v posledných 
rokoch zvýšila i príjmová nerovnosť. Na tuniskú ekonomiku mala tiež výrazne ne-
gatívny vplyv ekonomická kríza v Európe, ktorá je hlavným obchodným partnerom 
krajiny (Arieff, 2011: 26). 

Napokon, do konca roku 2010 bol v Tunisku nezamestnaný takmer každý štvrtý 
absolvent vysokej školy. Tento problém sa týkal najmä mladých ľudí, keďže 70 % 
týchto nezamestnaných malo menej ako 30 rokov (Achy, 2011: 8). Práve podce-
nenie tohto faktoru destabilizácie režimom sa ukázalo ako kľúčové pri vypuknutí 
Arabskej jari. Problém nezamestnanosti pritom bol štrukturálnej povahy a súvisel 
so zlyhaním Bin Alího režimu a jeho rastovej ekonomiky. Kým turizmus a textilný 
priemysel boli primárnym zdrojom pracovných miest, tieto sektory nedokázali in-
tegrovať absolventov vysokých škôl, keďže zamestnávali skôr menej kvalifikované 
kádre. V minulosti týchto kvalifikovaných pracovníkov dokázali absorbovať štátne 
podniky a verejná sféra. Platy a nároky na zamestnancov tu boli na vyššej úrovni ako 
v súkromnom sektore. Verejný sektor v Tunisku však v posledných rokoch nedoká-
zal vytvárať nové pracovné miesta a súkromné firmy zamestnávali v priemere menej 
ako päť zamestnancov, navyše prevažne nekvalifikovanej pracovnej sily. Ani v tejto 
časti ekonomiky sa tak nerealizoval potrebný nárast nových pracovných miest. 

Nízka úroveň priamych zahraničných investícií (v porovnaní s rastom ekonomi-
ky) a rozvoja veľkých firiem v Tunisku tiež súvisela so samotným nedemokratickým 
režimom. Transparentné a  efektívne inštitúcie sú totiž predpokladom pre rozvoj 
a nárast investícií. Skostnatená byrokracia, rozsiahla korupcia a neflexibilné požia-
davky pre zahraničné firmy ohľadom vlastníckych práv tak obmedzili produktivitu 
tuniskej ekonomiky odlivom zahraničných investícií (Achy, 2011: 13). Neefektívny 
bankový sektor, ktorý bol väčšinovo v rukách režimových elít, množstvo zlyhaných 
úverov, ktoré je takmer dvakrát vyššie ako v susednom Maroku alebo v Jordánsku, 
boli ďalším aspektom rigidity tuniskej ekonomiky obmedzujúcim vznik nových fi-
riem a tým aj pracovných miest (Achy, 2011: 13). 

44 Poverty and Equity. 1990 – 2010. World Bank. [cit. 3.6.2014]. Dostupné na internete: <http://pover-
tydata.worldbank.org/poverty/region/MNA>.



— 136 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

Zlá ekonomická situácia Maroka úzko súvisela s  korupciou. Pozícia Maroka  
v rámci indexu vnímania korupcie sa v posledných rokoch prepadala z 52. miesta 
v roku 2002 na 85. miesto v roku 2010 (Benchemsi, 2012: 67). Okrem tradície kli-
entelizmu a administratívnej korupcie je dôvodom aj samotná korupcia najvyšších 
špičiek režimu. Podľa jedného odhadu sa výška majetku kráľa Muhammada VI. od-
haduje na 2,5 miliardy amerických dolárov, čím sa dostal medzi najbohatších mo-
narchov na svete (Arroub – Yom, 2010: 10). Kráľ je navyše vlastníkom obchodnej 
skupiny SNI, ktorú zdedil po otcovi Hasanovi II., a ktorá v súčasnosti vykazuje zisky 
odhadované na 8 % ročného HDP krajiny. Táto spoločnosť sa podľa diplomatickej 
korešpondencie zverejnenej na servere Wikileaks stala najdôležitejším veto hráčom 
pri prideľovaní rozvojových projektov a licencií pre rôzne firmy pôsobiace v Maro-
ku.45 Okrem toho, rôzne firmy vlastnené machzanom kontrolujú produkciu kľúčo-
vých surovín, ako mlieka, cukru, farmárskych produktov a obchod s nehnuteľnos-
ťami (Benchemsi, 2012: 66). V rámci týchto aktivít je to priamo kráľ a jeho najbližší 
spolupracovníci, kto získava finančné benefity. Keď zoberieme do úvahy, že Maroko 
je jednou z  najchudobnejších arabských krajín a  nepatrí medzi exportérov ropy, 
rozdiel medzi okázalosťou machzanu a chudobou zvyšku populácie, je obrovský. 

Aj samotné parlamentné a komunálne voľby nefungujú primárne ako prostrie-
dok politickej reprezentácie, ale skôr ako prostriedok kooptácie elít a prerozdeľo-
vania patronáže. Touto cestou sa prerozdeľujú základné služby pre obyvateľov, ako 
výhody pri hľadaní bývania, autorizácie stavieb, ekonomické príležitosti spojené 
s  privatizáciou. Výrazne sa tu tak prejavuje korupcia a  nepotizmus štátnej sféry. 
Nízka volebná účasť však poukazuje na postupnú stratu dôvery v politické inštitúcie 
(Sater, 2009: 392). Marocký parlament tým plní tri zásadné funkcie z pohľadu mo-
narchie. Po prvé, potvrdzuje imidž moderného civilného štátu, ktorý sa kráľ snaží 
propagovať aj navonok. Po druhé, monarchia potrebuje oslabené, ale nie nefunkč-
né inštitúcie na legitimizáciu. Po tretie, parlament funguje ako fórum, v ktorom sa 
ambiciózne elity integrujú, kooptujú a kompenzujú (Zerhouni, 2008: 219). Korup-
cia sa však rozšírila aj medzi opozičné politické strany. V roku 2008 sa uskutočnil 
prieskum, v ktorom sa zistilo, že takmer 44 % voličov v Casablance boli ponúknuté 
peniaze za ich hlasy vo voľbách (Sater, 2009: 388). 

Podobne ako v Maroku bola do revolúcie v Bin Alího Tunisku drvivá časť biznis 
komunity závislá na rodinnej kleptokracii pomocou patronáže a korupcie, čo ob-
čania vnímali ako príčinu nespravodlivého prerozdeľovania ekonomického zisku 
v  krajine (Lynch, 2013). V  tomto smere vynikala najmä rodina okolo Bin Alího 
druhej ženy Lajly Trábelsí. Jej rodina vlastnila leteckú spoločnosť, súkromné te-

45 The Guardian. 2010. WikiLeaks cables accuse Moroccan royals of corruption. [cit. 20.5.2014]. 
Dostupné na internete: <http://www.theguardian.com/world/2010/dec/06/wikileaks-cables-mo-
rocco-royals-corruption>.
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levízie a rádiá, banky, stovky lukratívnych pozemkov a služieb. Členovia Trábelsí 
vyvlastňovali pozemky a firmy a mali priame napojenie na úniu zamestnávateľov 
(UTICA), pomocou ktorej kontrolovali množstvo spoločností v  krajine (King, 
2009: 180). Tento systém do veľkej miery pripomínal dynastické monarchie Zálivu. 
V roku 2007 bol majetok nadobudnutý príslušníkmi rodiny Trábelsí odhadovaný 
na 2,2 miliardy dolárov (Henry – Jang, 2013: 65). Podľa serveru Wikileaks bolo  
v rukách prezidentovej rodiny takmer 50 % tuniskej ekonomiky.46

Tuniský charakter korupcie bol však v porovnaní s Marokom v istom smere špe-
cifický. Marocký režim totiž nemal korupčné a klientelistické siete do takej silnej 
miery centralizované. Na jednej strane to pre masy znamenalo, že odstránením Bin 
Alího sa ozdraví a otvorí aj samotná ekonomika. Na druhej strane, fakt, že väčšina 
ašpirujúcich elít nemala vďaka rodinnému charakteru mocenskej základne režimu 
šancu dostať sa do vyšších pozícií v štáte, ovplyvnil ich kalkulácie ohľadom pod-
pory Bin Alího v kritickom bode masových protirežimových demonštrácií (Henry 
– Jang, 2013: 69). Vysoká viditeľnosť a centralizácia korupcie, tak vysvetľuje, prečo 
si ju občania spojili priamo s režimom aj napriek tomu, že v rámci indexu vnímania 
korupcie sa tuniský režim umiestnil v roku 2010 na vyššej priečke (4,3) ako susedné 
krajiny a lepšie ako napríklad Maroko (3,4).

Spomínané zlyhania, z ktorých najzásadnejším bola najvyššia nezamestnanosť 
spomedzi ostatných študovaných krajín regiónu a  najmä fakt, že solídny ekono-
mický výkon krajiny sa postupne rozchádzal so životnou úrovňou obyvateľstva, za-
príčinili pád Bin Alího režimu. Napriek negatívnemu vývoju marockej ekonomiky, 
v roku 2011 nenastala zásadná destabilizácia režimu. Ukazuje sa tak, že spoliehanie 
sa marockej monarchie aj na iné zdroje legitimity, menovite na zvyšovanie plurality 
režimu a oslabovanie represií, v kombinácii s tradičnou legitimitou, zatiaľ napomá-
ha jej pretrvaniu.

4.3. Bezpečnostná výkonnosť

Marocká monarchia v posledných dekádach nebola charakteristická tvrdými re-
presiami, ktoré boli bežné počas rokov „olova“ za vlády Hasana II. V tomto čase 
pripomínala agresívnosť režimu Pinochetove Čile s  tisíckami zmiznutí, sabotáží, 
politických vrážd, vydieraní a mučení. Aj napriek kompenzáciám pre takmer 16 000  
obetí a  pozostalých éry Hasana II., komisia Rovnosti a  zmierenia, ktorá vznikla 
za účelom vyrovnania sa s minulosťou tohto režimu, nevzniesla obvinenie ani na 
jedného príslušníka bezpečnostných zložiek (Human Rights Watch, 2010b). Re-

46 Wikileaks Cable. 2008. Corruption in Tunisia> What’s Yours is Mine. [cit. 5.7.2014]. Dostupné na 
internete: <http://wikileaks.ch/cable/2008/06/08TUNIS679.html>.
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žim kráľa Muhammada VI. je síce v tomto smere omnoho liberálnejší, stále však 
pretrvávajú problémy v oblasti cielených útokov na odporcov režimu. Súdy často 
dostávajú podnety a obvinenia z urážky islamu a hanobenia vlasti (Arroub – Yom, 
2010: 21). Takzvaná červená línia sa v posledných rokoch rozšírila mimo tradičného 
zákazu kritizovania monarchie aj do zahraničnej politiky, osobitne do otázky Zá-
padnej Sahary. Okupácia Západnej Sahary Marokom je jednou z kontroverznejších 
problematík. V oblasti Západnej Sahary marocká armáda už od roku 1975 násilne 
potláča protesty, mučí a  väzní ľudí podozrivých z  účasti v  skupine Polisario, bo-
jujúcej za nezávislosť etnika Sahráwí. Aktivisti presadzujúci nezávislosť čelia tiež 
väzneniu bez udania dôvodu, obmedzovaniu slobody slova, tlače a zhromaždenia47. 
Dokonca aj marockí kritici okupácie sú vystavovaní súdnym procesom na základe 
porušenia ústavy, ktorá v  preambule definuje potrebu ochrany národnej jednoty 
a teritoriálnej celistvosti, implikujúc otázku Západnej Sahary (Errazzouki, 2014).  

Maroko nevyužíva na potláčanie spoločnosti podobné zákonné techniky ako 
výnimočný stav v Egypte, alebo sústavný policajný dohľad v Tunisku. Vďaka ne-
schopnosti monarchie eliminovať teroristické aktivity na území krajiny však v Ma-
roku prijali pomerne striktný teroristický zákon. Jeho vágnosť mala umožniť režimu 
komplexnejšie sa vysporiadať s radikálnou islamistickou opozíciou. Úrady ho však 
často zneužívajú, alebo prekračujú právomoci v  ňom definované. Kritizované sú 
najmä mimosúdne zadržiavania podozrivých z terorizmu na neznámych miestach, 
mučenie, zlé zaobchádzanie s podozrivými a vynútené priznania (Arieff, 2013: 9). 
V rámci týchto opatrení sa režim často dostáva do sporu aj s nenásilným ilegálnym 
islamistickým hnutím al-Adl wal-Ihsán alebo marockými salafistami. Naposledy 
bolo v roku 2010 podobným praktikám vystavených 7 príslušníkov hnutia al-Adl48. 
Aj dcéra zakladateľa hnutia a jeho hovorkyňa, Nadia Jásin, čelí od roku 2005 obvi-
neniu z očierňovania monarchie (Amnesty International, 2010b).

Podobne ako v prípade Maroka, z pohľadu kvantitatívnych a kvalitatívnych in-
dikátorov nemožno konštatovať, že Bin Alího režim v Tunisku bol jedným z najrep-
resívnejších. Napriek tomu, je dôležité umiestniť charakter represií do konkrétne-
ho kontextu. Tunisko bolo ekonomicky pomerne rozvinutým štátom so vzdelanou 
politickou spoločnosťou, kontaktmi so Západnou Európu a tradíciou občianskeho 
aktivizmu. Režim sa tak svojimi aktivitami v oblasti kontroly a potláčania práv a slo-
bôd výrazne odchyľoval od hodnôt spoločnosti (Henry, 2007: 301). Od nástupu 
Bin Alího bolo Tunisko charakterizované akademikmi ako policajný štát (Kausch, 
2009). Pre ilustráciu, do roku 2010 mal režim k dispozícii podľa odhadov od 80 000 

47 US Department of State. 2013. 2012 Country Reports on Human Rights Practices. [cit. 20.5.2014]. 
Dostupné na internete: <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2012/nea/204390.htm>.

48 Human Rights Watch News. 2010. Morocco: Arrests, Alleged Torture of Islamist Movement Figures.  
[cit. 5.7.2014]. Dostupné na internete: <http://www.hrw.org/news/2010/09/01/morocco-arrests-al-
leged-torture-islamist-movement-figures>.
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do 150 000 policajtov, čo znamená štvornásobný nárast od roku 1980. Pri populá-
cii 10 miliónov malo Tunisko dvakrát viac policajtov ako Británia, Nemecko alebo 
Francúzsko (Henry, 2007: 302). Režim využíval okrem regulárnej polície aj množ-
stvo príslušníkov tajných služieb a rozsiahle siete informátorov na sledovanie obča-
nov. Bezpečnostné zložky si viedli záznamy o každom občanovi pre účely lustrácie 
pred prijatím do štátnej sféry alebo na diskreditáciu disidentov (Kausch, 2009: 12). 
Vzhľadom na závislosť tuniského súdnictva od exekutívy odporcovia režimu čas-
to čelili aj desiatkam rôznych obvinení z trestných činností, pričom najčastejšie to 
boli nepodložené obvinenia z finančných nezrovnalostí alebo prechovávania drog 
(Kausch, 2009: 14). 

Počet politických väzňov sa v roku 2006 odhadoval na 300. Napriek tomu, tisíc-
ky ďalších disidentov boli väznené do roku 2005, avšak pod tlakom, ktorý vyvinula 
medzinárodná komunita na Bin Alího režim, bola väčšia časť z nich prepustená. 
V tomto smere sa tak Tunisko opäť neukazuje ako najautoritatívnejší štát. Najdô-
ležitejším aspektom jeho represívnosti však bol rozsah kontroly a prevencie opo-
zičnej činnosti. Tuniské úrady do roku 2010 odmietli legalizovať a udeliť licencie 
pre takmer všetky nezávislé ľudskoprávne organizácie. Vďaka ilegálnemu statusu jej 
členovia čelili policajnému dozoru, zákazom vycestovania, výpovediam zo zamest-
nania, monitorovaniu telefonických rozhovorov, fyzickým útokom, zastrašovaniu 
rodinných príslušníkov, vandalizmu a očierňovaniu v tlači (Human Rights Watch, 
2010a). Súdy často prekračovali svoje právomoci aj pri zaobchádzaní s prepustený-
mi politickými väzňami. Tí boli vystavovaní rôznym administratívnym kontrolám, 
museli sa hlásiť na policajnej stanici niekoľkokrát do týždňa, boli im odobraté pasy 
a dostávali sa na čierne zoznamy u väčšiny zamestnávateľov. Všadeprítomnosť po-
lície a tajných služieb v Tunisku, vrátane zatýkania, mučenia, zákazu zhromažďova-
nia, zastrašovania opozičných aktérov, zohrávali významnú úlohu v politickom ži-
vote počas prezidentúry Bin Alího. Násilie, strach a všeobecná atmosféra nedôvery, 
dlhodobo prispievali k stabilite tohto nedemokratického režimu (Hibou – Hulsey, 
2006: 187). 

Avšak prepojenie medzi politickým násilím a prežitím režimu je komplikova-
nejšie. Od roku 2008 sa v Tunisku  zvyšuje intenzita represií, čo ovplyvňovalo aj 
legitimitu režimu. Rozsah opatrení policajného štátu pod taktovkou Bin Alího bol 
prispievajúcim faktorom delegitimizácie režimu a jeho následného zvrhnutia. Na 
druhej strane, napriek istým odchýlkam, relatívne nízka intenzita politického teroru 
v Maroku v konečnom dôsledku prispievala k stabilite monarchie, tým že nezvyšo-
vala frustrácie obyvateľstva. 

Islamské teroristické hnutia sú v Maroku, na rozdiel od Tuniska, pomerne aktív-
ne. Muhammad VI. v rámci preventívnych opatrení centralizoval náboženský sys-
tém, aby zabránil prípadnej radikalizácii. Fakt, že má kráľ postavenie „vodcu veria-
cich“ neznamená, že ide o teokratický štát. V praxi to skôr znamená, že je jediným 
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aktérom, ktorý má z ústavy definovanú právomoc kombinovať politické a nábožen-
ské právomoci (Interview, RAB-2013-06-28). To sa prejavuje napríklad exkluzív-
nym právom vymenovať ministra náboženských vecí. Kráľ nevedie modlitby ani 
nevydáva fatwy, skôr sa zaoberá strategickými otázkami v oblasti náboženskej poli-
tiky a propaguje tradičnú umiernenú marockú náboženskú školu – málikí. Maroko 
tiež dosiahlo pomerne dobré výsledky v kontrole 48 000 mešít v krajine a ponúka 
masívne vzdelávacie programy pre imámov (Pruzan-Jørgensen, 2010: 19). Islamis-
tické strany napríklad kritizujú kráľom iniciované zatváranie koránskych škôl, ktoré 
nezískali licenciu od ministerstva (Interview, RAB-2013-07-02). Kontrola imámov 
a islamského diskurzu má totiž za cieľ vytvorenie tzv. oficiálneho islamu, ktorý sto-
jí v protiklade s radikalizmom. Napriek snahám o zavedenie umierneného islamu 
v krajine, neúspech v potláčaní terorizmu tkvie okrem iného aj v tom, že monarchia 
nemá dostatočný dosah v extrémne chudobných oblastiach krajiny, ktoré sú obyčaj-
ne zdrojom náborovej činnosti pre radikálov al-Káidy. 

Proti monarchii, jej uzurpácii titulu vodcu moslimov a za vytvorenie islamského 
štátu v súčasnosti bojujú rôzne menšie skupiny bojovníkov, prevažne napojené na 
al-Káidu. Najvýznamnejšie sú jednotky GSPC alebo al-Káidy v islamskom Maghri-
be, ktoré pôsobia aj v ostatných krajinách Severnej Afriky; Marocká islamská bojová 
skupina zložená prevažne z bývalých mudžahedínov bojujúcich v Afganistane; Sa-
lafija džihádija a Takfír wal-Hidžra, skupina inšpirovaná podobným hnutím, ktoré 
operovalo v Egypte (RAND, 2008: 151). Tieto skupiny sa pokúsili o niekoľko aten-
tátov, samovražedných útokov alebo ozbrojených prevratov. Najväčšie ohrozenie te-
rorizmom však zažil marocký režim v roku 2003. V máji toho roku sa totiž uskutoč-
nili koordinované útoky v dvoch prevažne turistami navštevovaných reštauráciách, 
v hoteli a  izraelskom komunitnom centre v Casablance, ktorých výsledkom bolo 
44 mŕtvych a stovka zranených. Výber týchto cieľov naznačuje, že teroristi sa za-
merali na hlavné symboly monarchie - náboženskú toleranciu a modernitu (Botha, 
2008: 90). Kráľ však tento moment nevyužil na oslabenie tolerovanej islamistickej 
opozície, ako k tomu došlo v Egypte. Obával sa totiž, že oslabenie umiernených is-
lamistov by mohlo znamenať ich nahradenie radikálnejšími elementmi (Interview, 
KÁH-2012-11-15).

O štyri roky neskôr došlo k ďalším teroristickým útokom menších rozmerov pred 
americkým konzulátom a jazykovým centrom v Casablance. Posledný podobný in-
cident sa odohral v apríli 2011 v Marakéši, keď teroristi zaútočili na reštauráciu, 
v ktorej sa nachádzalo niekoľko turistov. Šokom pre marockú spoločnosť však bolo, 
že útoky v Casablance neboli zosnované nadnárodnou sieťou al-Káidy, ale domá-
cimi džihádistickými skupinami, ktoré si v najchudobnejších slumoch Casablancy, 
našli množstvo podporovateľov (Sater, 2009: 386). Negramotnosť, nezamestnanosť 
a chudoba, ktorá je symptomatická pre Maroko, tak predstavuje v kombinácii s na-
rastajúcim vplyvom wahhábistickej verzie islamu sponzorovanej Saudskou Arábiou 
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výbušnú kombináciu, ktorá má potenciál destabilizovať režim v budúcnosti (Botha, 
2008: 88).

Pre porovnanie, modernizácia v Tunisku zašla ešte ďalej ako v Maroku, keďže 
bola okrem ekonomických reforiem založená aj na spoločenskej reforme v zmysle 
štátneho sekularizmu. Tradíciu štátneho sekularizmu v Tunisku začal už samotný 
Burgíba. Okrem potreby eliminovať autoritu islamského sektora ako mocenského 
súpera, prezident považoval mnohé islamské tradície za brzdu modernizácie kra-
jiny. Tunisko za jeho vlády ako prvé v arabskom svete kriminalizovalo polygamiu, 
umožnilo ženám iniciovať rozvod, interrupciu, manželstvo s  mužom iného vie-
rovyznania a  zaviedlo zákaz nosenia islamských šatiek vo verejných inštitúciách. 
Odmietal dokonca aj striktné dodržiavanie Ramadánu, ktoré podľa neho negatívne 
ovplyvňovalo výkonnosť ekonomiky (King, 2009: 78). Prísna sekularizácia a repre-
sie namierené voči umierneným islamistom v spoločensky konzervatívnej moslim-
skej krajine však priniesli nezamýšľané dôsledky. Počet mladých ľudí, ktorých inšpi-
rujú radikálne skupiny sa v posledných rokoch zvýšil, podobne postupne narastali 
aj vonkajšie prejavy piety občanov. Tuniský náboženský život je však striktne moni-
torovaný. Zákon o mešitách ustanovuje potrebu povolenia od úradov pre všetkých 
imámov v krajine. Navyše, mešity sú otvorené verejnosti iba počas modlitieb. Dži-
hádistické internetové stránky sú monitorované a blokované, čo sťažilo radikálom 
nábor členov do teroristických organizácií. V posledných rokoch bolo v Tunisku 
zatknutých okolo 600 islamistov (AINA, 2007).

Vzhľadom na mieru kontroly populácie Bin Alího režimom a represívnosť bez-
pečnostných zložiek tak pre Tunisko v období do roku 2010, terorizmus nepredsta-
voval otvorenú hrozbu. Jediný signifikantnejší teroristický útok v krajine sa odohral 
v apríli roku 2002 na turisticky obľúbenom ostrove Džerba. Tuniský islamista vtedy 
narazil s nákladným vozidlom do jednej z najstarších synagóg, pričom zabil takmer 
dvadsať nemeckých turistov. K tomuto útoku sa neskôr prihlásila al-Káida. Okrem 
náboženského motívu mal tento útok za účel oslabiť turistickú infraštruktúru, kto-
rá v  súčasnosti produkuje okolo 12,8 % HDP. V nadväznosti na túto udalosť bol  
v roku 2003 sprísnený protiteroristický zákon. Napriek pozitívnemu vplyvu týchto 
opatrení na bezpečnosť v krajine, podobne ako v Maroku, sa tento zákon otvorene 
zneužíval na nerozlišujúce trestanie umiernených islamistov, ako aj sekulárnych di-
sidentov kritizujúcich režim Bin Alího. Väčšina väznení bola založená na pomerne 
vágnych obvineniach z  výberu peňazí bez autorizácie, účasti v  ilegálnej skupine, 
účasti na neautorizovaných stretnutiach, alebo sťahovaní zakázaného materiálu49.  
 

49 US Department of State. 2011. Country Reports on Terrorism 2010. Middle East and North Africa. 
Office of the Coordinator for Counterterrorism. [cit. 12.5.2014]. Dostupné na internete: <http://
www.state.gov/j/ct/rls/crt/2010/170257.htm>.
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Príliš široká definícia terorizmu spolu s jej vágnosťou tak výrazne prispievala ako 
nástroj normalizácie disentu v krajine (Human Rights Watch, 2010b).

Na konci roku 2006 prebehli boje režimu s militantmi, ktorí prekročili hranice 
krajiny s Alžírskom. Dvanásť členov skupiny ozbrojencov bolo zabitých, 15 zajatých 
a 30 členov bolo súdených na Najvyššom súde v súvislosti s obvineniami z účasti na 
teroristických aktivitách (Ford, 2009: 71). Ťažko dostupná oblasť hraníc s Alžírskom, 
konkrétne v regióne Kassirín, je dlhodobo využívaná na trénovanie džihádistov ozb-
rojenou skupinou Salafistická skupina výzvy a boja (GSPC). Podobným kompliko-
vaným terénom je oblasť v horách Ša‘ánbí, kde sa po zvrhnutí Bin Alího režimu ar-
máda, zatiaľ bez väčších úspechov, pokúša zlikvidovať bunky al-Káidy v islamskom 
Maghribe, skupiny Ansár aš-Šarí‘a a mnohých iných. Celkovo však vďaka Bin Alího 
komplexnej stratégii potláčania radikálnych islamistov bol v posledných rokoch pod-
porovaný skôr  export tuniských radikálov mimo hranice štátu50 (Ford, 2009: 71).

V súvislosti s revolúciou v Tunisku a jej dominovým efektom vypukli v Maroku 
20. februára 2011 protesty vyjadrujúce nespokojnosť s režimom. Demonštrácie sa 
odohrávali simultánne na 53 miestach, pričom v Rabate protestovalo podľa odha-
dov 16 000 ľudí a v Casablance 8 000. Najintenzívnejšie protesty zahájila maroc-
ká mládež, všeobecne sa však nevytvorila žiadna zjednocujúca politická platforma 
(Buehler, 2013: 9). Muhammad VI. po vypuknutí arabskej jari využil tradičnú tak-
tiku predčasného ohlásenia reforiem, aby zabránil eskalácii masovej nespokojnosti. 
Deviateho marca, len dva týždne od začiatku protestov, kráľ ohlásil tvorbu novej 
ústavy (Ottaway – Muasher, 2011: 3). Pozitívnym výstupom bolo napríklad zrov-
noprávnenie berberského jazyka s arabčinou a povinnosť kráľa vymenovať za pred-
sedu vlády vodcu víťaznej strany v parlamentných voľbách. Túto ústavu schválilo 
v referende 99 % zúčastnených občanov. Referendum však bolo poznamenané ob-
vineniami z manipulácie s volebnými urnami a lístkami (Benchemsi, 2012: 57). Kráľ 
tiež poskytol na zmiernenie protestov balíček ekonomických opatrení, ktoré sú však 
z dlhodobého hľadiska neudržateľné.

Najväčšou zmenou v politickom systéme Maroka však bol rozsah mobilizácie 
príslušníkov hnutia 20. februára. To bolo zložené z aktérov s rôznym socioekono-
mickým a politickým pozadím, od ľavicových až po rôzne islamistické zoskupenia 
a  jednotlivcov. Nejednotnosť opozície a  silná zakorenenosť monarchie napokon 
výrazne oslabili tento opozičný prúd. Napriek tomu, že islamistická strana PJD, 
ktorá je občanmi považovaná za jedinú reálnu opozíciu, získala vo voľbách v roku 
2011 bezprecedentný výsledok 107 kresiel, jej zákonodarné možnosti sú výrazne 
obmedzené (Khan, 2012). Marocká monarchia teda dokázala pomerne efektívne 

50 Ako príklad môže poslúžiť identifikácia tuniského radikála Fakhita ako veliteľa útoku v Madride, 
Tunisana, ktorý viedol belgickú bunku GSPC, alebo tuniských radikálov, ktorí zavraždili vodcu 
protitalibánských povstalcov v Afganistane Ahmada Šáha Mas‘úda (Botha, 2008: 116).



— 143 —

OdOlnOsť a kOlaps režimOv v severnej afrike: kOmparácia marOka a Tuniska

spacifikovať občiansku nespokojnosť. Extrémne nízka miera účasti Maročanov  
na politickom živote a nedostatočné ekonomické výsledky sú však stálym memen-
tom, že stabilita režimu nie je neotrasiteľná. Príklad Maroka ukazuje, že monarcho-
va odozva na silnejúce protesty bola tiež pomerne kľúčová pre stabilizáciu režimu. 
Premosťovanie nespokojnosti na politické strany a vládu, v kombinácii s prísľubom 
reforiem a využívaním tradičnej legitimity, dokázali v roku 2011 zabezpečiť režimu 
pretrvanie (Dalacoura, 2012: 66).

V Tunisku do roku 2011 platil prísny zákaz organizovania protivládnych zhro-
maždení. Jediné povolené protestné aktivity boli v zahraničnopolitickej oblasti, ako 
protesty proti americkej politike na Blízkom východe, alebo proti izraelskej okupá-
cii v Gaze. Prvým závažným príznakom krízy tuniského režimu pred vypuknutím 
revolúcie, boli masové protesty z 5. januára roku 2008 v juhozápadnej časti krajiny, 
neďaleko alžírskych hraníc a mesta Sídí Búzíd, v Gafse. Gafsa je jedným z najdô-
ležitejších priemyselných regiónov, kde sa koncentruje ťažba fosfátov (Andersen, 
2011: 16). Hlavným motorom protestov boli nespravodlivé podmienky prijímania 
zamestnancov51 a zlé pracovné podmienky v štátnej ťažobnej spoločnosti. Protesty 
sa postupne preklenuli do odporu voči nezamestnanosti, sociálnej nerovnosti, 
represiám a zanedbaniu tuniského vnútrozemia na úkor pobrežných oblastí zo strany 
Bin Alího režimu (Chomiak, 2011: 72). Režim v tomto prípade zakročil podobne 
ako neskôr v decembri 2010, masívnym zatýkaním protestujúcich a zablokovaním 
informácií pre lokálne ale aj zahraničné médiá. Na mesiac bol dokonca zablokovaný 
prístup k Facebooku a iným alternatívnym informačným kanálom (Chomiak, 2010: 
73). Okolo 200 ľudí bolo odsúdených za formovanie ilegálnej skupiny, ničenie 
verejného vlastníctva a za napadnutie policajných zložiek. Tieto tresty sa nevyhli 
ani predstaviteľom odborov (UGTT). 

Protesty sa síce skončili a Bin Alího režim úspešne zmanažoval embargo na in-
formácie ohľadom prebiehajúcich protestov, režim sa však vďaka obavám z podob-
nej destabilizácie uzavrel v cykle kontroly a potláčania, ktorý sa mu stal osudným. 
Samoupálenie Muhammada Buazízího v  decembri roku 201052 sa stalo akýmsi 
symbolom štrukturálneho zlyhania Bin Alího režimu a odštartovalo najväčšiu vlnu 
nespokojnosti Tunisanov, ktorá v januári 2011 napokon zvrhla režim. Demonštrá-
cie v zásade kopírovali vyššie spomenuté frustrácie obyvateľstva. Začali sa v cen-
trálnych vidieckych oblastiach a postupne sa rozšírili aj na pobrežné oblasti a do 

51 Zamestnanci sa sťažovali na prijímanie pracovníkov na základe klientelizmu a nepotizmu vedúcich 
štruktúr tejto spoločnosti a nie na základe kvalifikácie. Tento faktor sa ukázal ako obzvlášť závažný 
vzhľadom na vysokú nezamestnanosť (okolo 40 %) v regióne okolo mesta Gafsa. 

52 Buazízí bol pouličný predajca zeleniny z mesta Sídí Búzíd v Tunisku, ktorý sa na protest proti poli-
cajnej šikane, ponižovaniu a zlej ekonomickej situácii, upálil 17. decembra pred mestskou radnicou. 
Informácie o  jeho samoupálení sa dostali pomocou moderných kanálov komunikácie do obehu 
a vyvolali rozhorčenie, ktoré viedlo k usporiadaniu masových demonštrácií po celej krajine.
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hlavného mesta, kde sa pripojili k protestom odborov (Anderson, 2011). Jazmínová 
revolúcia, ktorá odštartovala Arabskú jar, bola prevažne spontánna, pomerne silné 
odbory (UGTT) a profesionálne asociácie však zohrávali dôležitú úlohu pri jej or-
ganizácii. Spočiatku počas demonštrácií zosilneli represie polície, tie sa však, potom 
ako sa armáda 10. januára rozhodla postaviť na stranu protestujúcich, zastavili. Ná-
sledkom generálneho štrajku z 14. januára 2011 Bin Alí utiekol do Saudskej Arábie 
(Dalacoura, 2012: 64). 

V  momente vypuknutia protestov, ktoré sa začali stupňovať od 18. decembra 
2010, bolo kľúčové, akým spôsobom sa postaví k tejto kritickej situácii pre režim 
samotná armáda. Tuniská armáda, ktorú tvorí takmer 36 000 vojakov, nebola z regi-
onálneho pohľadu veľkosti, politickej úlohy a autonómnosti, významným hráčom. 
Výdavky na armádu sa za Bin Alího pohybovali okolo 1,4 % HDP, čo naznačuje, že 
Tunisko nečelilo externým hrozbám, ako aj to, že sa prezident dlhodobo usiloval 
o oslabenie jej vplyvu. Navyše, na rozdiel od Alžírska, Egypta, Turecka alebo Sýrie, 
armáda v Tunisku nebola primárnym aktérom získania nezávislosti a  tak v kraji-
ne nedisponovala historickou legitimitou (Cook, 2011). Tuniská armáda tak bola 
menšia, profesionálna a marginalizovaná Bin Alím. V momente keď generál Rašíd 
Ammár oznámil tuniskému prezidentovi, že neplánuje násilne zasiahnuť voči pro-
testujúcim v rámci jazmínovej revolúcie, armádne špičky tak nekonali z presvedče-
nia o svojej tranzičnej úlohe. Vis-à-vis policajnej brutalite najprv zostali neutrálne, 
ale po eskalujúcom odpadlíctve sa postavili na stranu protestujúcich, čo bolo pre 
pád režimu kľúčové (Henry – Jang, 2013: 67).

4.4. záver

Z pohľadu výsledkov predkladanej štúdie by mal teoreticky fakt, že tuniská eko-
nomika bola do roku 2010 na regionálne štandardy pomerne dynamická, znamenať 
že režim bol stabilný. V praxi však možno konštatovať, že práve táto dynamickosť 
pozitívne ovplyvnila gramotnosť, vzdelanosť obyvateľstva a tým aj zvýšenú mieru 
využívania sociálnych sietí ako napríklad Facebook. Exportne a servisne zameraná 
ekonomika, pravidelne vykazujúca rast HDP však trpela štrukturálnou nezamest-
nanosťou, ktorá bola jednou z  najvyšších v  regióne, osobitne v  segmente mladej 
vzdelanej populácie. Postupne tak množstvo „porazených“ prevýšilo množstvo „ví-
ťazov“, čo viedlo k rapídnemu poklesu legitimity režimu. Prispievajúce faktory des-
tabilizácie, konkrétne intenzívne represie a tým nízka bezpečnosť režimu v spojení 
s vysokou mierou kontroly spoločnosti a uzavretosti režimu, tak nedokázali naďalej 
brániť prejavom občianskej nespokojnosti so status quo (Achy, 2011: 5). Ekonomic-
ké zlyhania prejavujúce sa v praxi vysokou nezamestnanosťou, nespravodlivým roz-
deľovaním ekonomických statkov v prospech elít okolo Bin Alího a v neprospech 
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zanedbaných centrálnych regiónov Tuniska, boli hlavným motorom protivládnych 
protestov. Vzhľadom na fakt, že Bin Alí si od začiatku svojho pôsobenia konsolido-
val výhradne výkonnostnú legitimitu, zlyhanie v tejto oblasti inšpirovalo občanov 
Tuniska k preklenutiu informačnej bariéry. Masívne protesty tak v januári 2011 do-
cielili pád tamojšieho režimu. Určujúca nezávislá premenná pre pretrvanie režimu 
v podobe ekonomickej výkonnosti sa teda potvrdila.

Na druhej strane, prípadová štúdia marockého režimu poukazuje na ďalší aspekt 
výstupov tejto štúdie. Napriek veľkým nedostatkom v ekonomickom výkone kraji-
ny, ktorá dlhodobo čelí vysokej nezamestnanosti, negramotnosti, miere chudoby 
a korupcie, marocký režim počas roku 2011, kedy sa protesty spojené s kulmináciou 
arabskej jari dostali aj do kráľovstva, pretrval. Táto nezávislá premenná tak nemala 
na konečný výsledok pretrvanie – zrútenie výrazný dopad. Napriek tomu, úspešná 
stratégia kooptácie občianskej spoločnosti, politických strán a elít okolo kráľa, re-
žimu Muhammada VI. umožnila kreovanie pomerne efektívnych inštitúcií, nižšiu 
mieru mäkkej represie a relatívnu politickú súťaž vo voľbách. Vďaka sporadickému 
využívaniu tvrdých represií a  tým aj vyššej bezpečnosti, dokázali spomínané dve 
prispievajúce nezávislé premenné zabezpečiť pretrvanie režimu. Navyše, pri kvali-
tatívnej analýze marockej monarchie je nutné zdôrazniť aj pomerne komplikovane 
kvantifikovateľný faktor tradičnej legitimity. Historický odkaz alavitskej dynastie 
a  spoločenský konsenzus na akceptácii monarchovej úlohy ako reprezentanta is-
lamského dedičstva v  Maroku výrazne ovplyvnil kalkulácie protestujúcich, ktorí 
zväčša požadovali zmeny vo vláde a politické reformy a nie odstránenie nedemok-
ratickej inštitúcie monarchie ako takej.
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5.  
staBIlIta a zmena na BlízKom výchoDe:            

KomParácIa JorDánsKa a egYPta

Boris Petrušek – Katarína Pevná

◆◆◆

Arabská jar zo začiatku roku 2011 predstavuje revolučnú vlnu občianskych po-
vstaní v regióne Blízkeho východu a Severnej Afriky, ktoré viedli ku zmene režimu 
v štyroch krajinách (Tunisko, Egypt, Líbya a Jemen), prebiehajúcej občianskej voj-
ne (Sýria) a  rovnako tak k veľkým i  malým protestom vo väčšine krajín regiónu 
(Meuse, 2013: 4). Predmetom ďalšej kapitoly je analýza dvoch nedemokratických 
režimov, Jordánska a Egypta, ktoré v spomínanom období čelili občianskym pro-
testom. Zámerom kapitoly bude zistiť, ktoré faktory zohrávali úlohu pri zachovaní 
jordánskeho režimu a páde egyptského. Napriek zdanlivej podobnosti oboch reži-
mov a ich geografickej blízkosti, ktorá sa okrem iného prejavuje aj mierou angažo-
vanosti v rámci palestínsko-izraelského konfliktu, sa trajektórie protestných hnutí 
a odozva na ne zo strany režimu líšili. V konečnom dôsledku tak došlo aj k rôznym 
dôsledkom pre stabilitu oboch krajín. Kým egyptský režim Husního Mubáraka bol 
zvrhnutý v rámci revolúcie z 25. januára 2011, jordánska monarchia vedená kráľom 
Abdalláhom II. si zachovala svoje výsostné postavenie. Reformy z jari 2011 zostali 
na úrovni kozmetických zmien, ktoré mali za cieľ aspoň čiastočne uspokojiť socio-
ekonomické požiadavky protestujúcich.

5.1. Inštitucionálna výkonnosť

Jordánsko vzniklo v roku 1921 ako umelý štátny útvar z iniciatívy Veľkej Británie 
a plnú nezávislosť získalo v roku 1946. Napriek nízkej historickej legitimite tohto 
štátneho útvaru si dokázala Hášimovská dynastia postupne vybudovať silnú spo-
ločenskú legitimitu založenú na náboženstve a tradíciách. Jordánsko je totiž dedič-
nou konštitučnou monarchiou, ktorej členovia sa vyhlasujú za potomkov proroka 
Muhammada. Po turbulentných rokoch vlády kráľa Husajna (1953 – 1999), ktoré 
boli charakteristické nestabilitou spôsobenou prítomnosťou arabsko-izraelského 
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konfliktu na hraniciach monarchie, pokusmi o zavraždenie kráľa a slabým eko-
nomickým vývojom krajiny, sa od roku 1989 začal uskutočňovať reformný proces 
(Freedom House, 2010). V tom roku prebehli prvé parlamentné voľby v modernej 
histórii monarchie a v roku 1991 kráľ zrušil výnimočný stav. O rok neskôr zlegalizo-
val aj politické strany, ktoré sa prvýkrát zúčastnili volieb v roku 1993. 

Súčasný kráľ Abdalláh II. vládne krajine od roku 1999, keď zdedil trón po svo-
jom otcovi Husajnovi. V Jordánsku je oddelenie mocí rozvinuté „iba v minimálnej 
miere a silne naklonené v prospech exekutívy, najmä kráľa“ (BIT, 2014). Monarcha 
je neobmedzeným vládcom, ktorý nie je volený a rovnako tak ho volení zástupcovia 
nemôžu odvolať ani kontrolovať. Jordánska ústava mu dáva široké a silné právomo-
ci. Okrem toho, že vymenováva a odvoláva predsedu vlády, ministrov a guvernérov 
provincií, má právomoc rozpustiť obe komory parlamentu, či odložiť voľby do dol-
nej komory až o dva roky. Pri legislatívnej aktivite môže obísť parlament prostred-
níctvom ústavného mechanizmu, ktorý mu umožňuje predkladať dočasne platnú 
legislatívu v čase, keď parlament nezasadá, alebo je rozpustený. Vládca môže taktiež 
vydávať kráľovské dekréty, ktoré nepodliehajú dohľadu zo strany parlamentu. V ne-
poslednom rade kráľ vyhlasuje stanné právo, je hlavným veliteľom armády, vyhlasu-
je vojnu, podpisuje zákony a zmluvy.

Podobne ako Jordánsko, Egypt získal nezávislosť od Veľkej Británie už v roku 
1922. V  roku 1952 však došlo v  dôsledku nespokojnosti s  výkonom režimu, ex-
trémne nízkym životným štandardom obyvateľstva, manipuláciou Veľkej Británie 
a so samotnou osobou kráľa Fárúqa a  jeho elít, k relatívne nenásilnému prevratu 
Slobodných dôstojníkov pod vedením Gamala Abd an-Násira (Osman, 2011: 46). 
V roku 1954 sa oficiálne zrušila monarchia v prospech republiky a Násir si začal 
konsolidovať moc. V  tomto období došlo k  radikálnym pozemkovým reformám, 
zmenám vo vlastníckych vzťahoch a k zavedeniu bezplatného zdravotníctva a škol-
stva. Súčasťou tohto revolučného programu však bola aj koncentrácia politickej 
moci v rukách Násira. Ten vďaka jeho autokratickému vedeniu a charizme dokázal 
v roku 1964 presadiť vznik Arabskej socialistickej únie (ASU). Volieb sa v tom čase 
mohli zúčastniť iba členovia ASU a ostatné politické strany boli ilegálne (Kassem, 
2004: 18). Jediná zložka, ktorá zostala mimo kontroly ASU, bola armáda. 

Po smrti Násira nastúpil na post prezidenta Anwar Sádát (1970 – 1981). V za-
čiatkoch svojej vlády sa musel vyrovnať so silnou opozíciou v násiristických kád-
roch ASU a v armáde. V roku 1971 vykonal “opravnú revolúciu” obsadením kľú-
čových postov lojálnymi elitami. Po tom, ako si skonsolidoval svoju pozíciu, Sádát 
zrušil aj samotnú ASU ako alternatívne mocenské centrum a v roku 1977 zaviedol 
systém politických platforiem, ktorý neskôr vyústil do multistraníckeho systému 
(Ryan, 2001: 5). Po podpísaní mieru s Izraelom (1979) vznikol konflikt medzi re-
žimom a islamským sektorom a v roku 1981 bol Sádát zavraždený. Sádáta nahradil 
vo funkcii vtedajší viceprezident Mubárak (1981 – 2011) a do 90. rokov sa politická 
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situácia relatívne uvoľnila. Parlamentné voľby v roku 1984 a 1987 boli najslobodnej-
šie od vzniku nezávislého Egypta. Mubárak využíval techniku kooptovania politic-
kých strán a aj napriek manipulácii volieb v prospech svojej strany NDP (Národne 
demokratická strana), dovolil opozícii isté volebné zisky. Počet mimovládnych or-
ganizácií rapídne narástol a profesionálne syndikáty poskytovali ďalšie fórum na 
vyjadrenie požiadaviek na reformy. Represie boli v tomto čase tiež na historickom 
minime. Mubárak však využil teroristickú aktivitu v rokoch 1992 – 1997 na ospra-
vedlnenie deliberalizácie režimu od 90. rokov (Kienle, 2001).

V Jordánskom kráľovstve bol v roku 1992 po 34 rokoch výnimočného stavu ob-
novený multistranícky systém. Kráľ síce nedisponuje vlastnou režimovou stranou, 
jeho rodina má však pod kontrolou kľúčových politických aktérov a v prípade po-
treby ich môže „obetovať“ pod vplyvom verejnej nespokojnosti. Vlády v Jordánsku 
totiž majú priemernú životnosť nie viac ako 15 mesiacov. Napríklad po vypuknutí 
Arabskej jari v krajine, sa v čele vlády vystriedalo až päť ministerských predsedov. 
Keďže monarcha menuje ministrov a výber predsedu vlády konzultuje s parlamen-
tom, v ktorom má vďaka kooptácii a manipulácii volieb väčšinovú podporu, možno 
konštatovať, že vláda ako exekutívna zložka moci úplne podlieha kráľovi. Pozícia 
v  centre komplexnej inštitucionálnej „siete“ tak robí z  kráľa akéhosi „distribúto-
ra“ benefitov jeho tradičným podporovateľom, ako aj novovznikajúcim skupinám 
(Lynch, 2013). Kráľovský dvor si totiž vybudoval významné spojenia v rámci bizni-
su, politiky, či armády, čím vytvoril priestor pre kontrolovaný nástup nových akté-
rov, prípadne nových inštitúcií. 

Silné postavenie Abdalláha II. mu podľa Fredriksena (2013) zaručuje „moc bez 
zodpovednosti“, zatiaľ čo ostatní aktéri majú veľa zodpovednosti bez reálnej moci. 
Takýto systém podľa neho umožňuje existenciu pseudodemokratických štruktúr, 
akou je parlament, ktorého členov volia v slobodných voľbách obyvatelia, ktorí však 
majú pomerne slabú stranícku identifikáciu. Jordánsko má dvojkomorový par-
lament. Počet poslancov dolnej komory sa po Arabskej jari zvýšil zo 120 na 150.  
V hornej komore zasadá 75 senátorov, ktorí sú priamo menovaní monarchom. 
V kontraste s kráľom majú volení zástupcovia iba obmedzené právomoci. Keďže sa 
už stalo pravidlom, že monarcha má zabezpečenú dvojtretinovú väčšinu v oboch 
komorách parlamentu a nemôže tak byť prelomené jeho veto, „parlament má iba 
obmedzený vplyv vzhľadom na potrebnú úroveň koordinácie medzi poslancami“ 
(BTI, 2014). Jordánsky volebný systém funguje na princípe jedného neprenosného 
hlasu („jeden človek, jeden hlas“). Aj napriek novelizácii zostal zákon naďalej zalo-
žený na špecifickom rozlišovaní volebných obvodov53, čo má za následok zvýhod-
ňovanie konzervatívnych kmeňových oblastí a  monarchii lojálnych beduínskych 

53 Na ilustráciu, zatiaľ čo voliči v hlavnom meste, Ammáne, s  viac ako 2,4 miliónmi obyvateľov, si 
môžu zvoliť 25 poslancov, v meste Tafíla s 88 tisíc obyvateľmi sú to štyria poslanci.
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volebných obvodov na úkor mestských a  Palestínčanmi ovládaných oblastí (BTI, 
2014). Toto opatrenie malo za cieľ oslabiť najvýznamnejšiu a  jedinú relevantnú 
opozičnú stranu, Islamský front akcie (IAF), politické krídlo Moslimského bratstva 
(ďalej MB) v Jordánsku. Podľa Sharpa môžeme v monarchii konštatovať systémo-
vé narušenie spočívajúce v „neprimeranej veľkosti volebných obvodov a volebného 
systému, ktorý posilňuje rodinné, klanové a  národnostné štiepenia limitujúc de-
mokratický rozvoj národného legislatívneho orgánu“ (Sharp, 2014: 11).

Na rozdiel od kooptačných stratégií jordánskeho kráľa, Mubárak vládol v Egypte 
pomocou vládnej strany NDP, ktorá však nemala jasnú ideológiu alebo konkrétny 
program. V posledných rokoch fungovala skôr ako nástroj presadzovania politík 
preferovaných prezidentom a jeho najbližšími mocenskými štruktúrami. Strana 
bola extrémne centralizovaná a takmer všetky zásadné rozhodnutia a nominácie sa 
uskutočňovali so súhlasom prezidenta. Slabá inštitucionalizácia NDP bola výsled-
kom strategického dizajnu, ktorý mal za úlohu legitimizovať prezidenta navonok 
pomocou strany bez toho, aby v rámci strany vznikali alternatívne mocenské centrá 
(Koehler, 2008: 985). Vzhľadom na nedemokratický charakter volieb a strategické 
oslabovanie opozície, súťaž vo voľbách v Egypte prebiehala najmä medzi kandidát-
mi vládnej NDP. 

Od roku 1990, kedy bola umožnená kandidatúra nezávislým politikom, vznikol 
pre členov NDP nový kanál na prezentáciu a tiež možnosť ako obísť skostnatené 
štruktúry strany, ktoré favorizovali prezidentovi naklonených kandidátov do volieb. 
Množstvo nezávislých kandidátov, ktorí nemali formálne členstvo vo vládnej NDP, 
sa po získaní poslaneckého kresla pripojilo ku klubu NDP54. Prevažne išlo o boha-
tých biznismenov a  motiváciou im bolo získanie imunity v  parlamente, získanie 
rôznych licencií a obchodných akvizícií, alebo distribúcia patronáže svojim klien-
tom. Väčšinu administratívnych funkcií v strane tiež tvorili významní biznismeni 
ako Safwat aš-Šaríf, Kamal Šazlí a Júsuf Walí, ktorí fungovali ako tzv. brokeri, ktorí 
dokázali „zabezpečiť“ hlasy pre vybraných kandidátov vo voľbách. Prezident Mu-
bárak viedol stranu NDP a režimovú koalíciu podľa dvoch hlavných princípov. Po 
prvé, vytváranie imidžu absolútnej lojality a súdržnosti bolo kľúčové pre zachovanie 
režimu. Konflikty medzi elitami sa riešili na základe interných procedúr manaž-
mentu. Po druhé, rotovanie elít bolo kľúčové pre zabránenie vzniku alternatívnych 
mocenských centier (Heiss, 2012: 159). 

Jordánsky stranícky systém je málo rozvinutý a slabý. V Jordánsku je podobne 
ako v Egypte najsilnejšou opozičnou skupinou islamistické politické hnutie IAF. 
Vďaka tomu, že ako jediné nebolo v Jordánsku nikdy zakázané, postupne hegemo-

54 Na ilustráciu: v roku 2000 kandidovalo do volieb okrem oficiálnych kandidátov NDP v 444 okrskoch 
aj 3 000 nezávislých z NDP, čo v konečnom dôsledku znamenalo, že na okrsok pripadlo priemerne 
sedem členov z NDP.
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nizovalo občiansku spoločnosť a čiastočne aj verejný diskurz, zatiaľ čo iné hnutia 
(ľavičiari, nacionalisti, komunisti) takmer úplne zmizli zo scény (Meuse, 2013). 
Vzťah islamistov voči monarchii je veľmi ambivalentný, keďže v skutočnosti „nikdy 
neboli proti monarchii, ktorá ich nechala okupovať spoločenský priestor, preto-
že nepožadovali politickú moc“ (Larzillière, 2008: 3). Ako prakticky jediný reálny 
oponent monarchie sa islamisti stali ústredným hráčom na politickej scéne (Sharp, 
2014). Tým, že čelili skôr snahám o ich kooptáciu, ako represii, stratili časť svojho 
radikalizmu, a preto podľa Sharpa o nich môžeme hovoriť ako o akejsi „integro-
vanej opozícii“, ktorá skôr upevňuje pozíciu monarchie, ako by sa snažila získať  
moc.

IAF je však stále jedinou organizovanou politickou stranou so signifikant-
nou verejnou podporou, na rozdiel od ľavicovo orientovaných strán, komunistov, 
ba‘athistov a  sekulárno-nacionalistických strán (Susser, 2013). Väčšina strán totiž 
reprezentuje len „úzke provinčné záujmy a sú zložené z prominentných jednotliv-
cov zastupujúcich konkrétnu rodinu alebo klan“ (Sharp, 2014: 10). Postavenie ne-
závislých poslancov je špecifické v tom, že viaceré klanové skupiny nazývajúce sa 
politickými stranami, majú vplyv v parlamente bez toho, aby boli jasne programovo 
vyhranené (Meuse, 2013). Tieto subjekty „budujú ad-hoc koalície, aby využili vplyv 
klanových sietí na ochranu toku zdrojov do lojálnych volebných obvodov“ (BTI, 
2014). Volebný systém založený na jednom neprenosnom hlase stavia politické 
strany do nevýhody využívajúc fakt, že veľké množstvo voličov hlasuje na základe 
klanových a príbuzenských preferencií (Helfont – Helfont, 2012). Na protest voči 
tomuto systému sa však v posledných rokoch objavilo niekoľko nových masových 
hnutí, ktoré majú značnú podporu v rámci spoločnosti55 (BTI, 2014).

Keďže opozícia v Egypte vďaka dominancii vládnej strany NDP nedisponovala 
potrebným prístupom k materiálnym odmenám režimu, hlasovanie vo voľbách za 
takéto strany bolo pre egyptského voliča skôr iracionálne. Navyše, tento predpoklad 
umocňovala režimová stratégia zanedbávania rozvoja infraštruktúry a lokálnych 
investícií v  obvodoch, v ktorých zvíťazila opozícia. Podobne obmedzené boli aj 
možnosti legálnej opozície zaviesť lokálne reformy. Tá narážala na odpor štátnych 
zamestnancov a administratívne prekážky (Koehler, 2008: 980). Jediné zoskupenie, 
ktoré dokázalo prirodzene konkurovať štátnym štruktúram, bolo Moslimské brat-
stvo. MB si vybudovalo paralelné sociálno-spoločenské štruktúry v zanedbávaných 
oblastiach. Väčšina ostatných formálne opozičných strán bola zastaraná, málo fle-
xibilná a príliš vzdialená od potrieb bežných Egypťanov. Režim podporou úpadku 
oficiálnych strán posilnil v konečnom dôsledku ilegálne Moslimské bratstvo. Pod-

55 Ide o hnutia Džájjin („Prichádzame“), strešnú organizáciu mládežníckych hnutí, a Národný front 
pre reformu vedený bývalým predsedom vlády Ahmadom Ubajdátom, ktorý v sebe zahŕňa viaceré 
ľavicové a nacionalistické strany.
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porou alternatívnych politických aktérov by sa totiž popularita MB výrazne znížila, 
podobne ako tomu bolo napríklad v Maroku (Brownlee, 2002: 12).

Na oslabenie opozície režim využíval okrem iného časté zmeny volebného záko-
na, ktoré favorizovali NDP, prevažne v období pred voľbami (Koehler, 2008: 977). 
Hlavnými požiadavkami opozície bolo umožnenie kandidatúry nezávislých kandi-
dátov vo voľbách a implementácia článku 88 ústavy ohľadom súdneho dohľadu nad 
všetkými fázami volebného procesu (ibid., 982). Pred voľbami v roku 1984 Mubárak 
zmenil väčšinový volebný systém „víťaz berie všetko“ na pomerný, avšak s extrém-
ne vysokým prahom zvoliteľnosti na úrovni 8 % (Pripstein – Posusney, 2005: 95). 
Tento systém tak obmedzil malé strany a donútil ich spojiť sa do širokých koalícií. 
Jednou z nich bola aj koalícia MB s konzervatívnou stranou al-Wafd. Po rozhodnutí 
súdov o neplatnosti volieb v roku 1984 a 1987 na základe znemožnenia nezávislej 
kandidatúry, sa voľby v Egypte ustálili na väčšinovom systéme. Odvtedy síce NDP 
nezískalo dvojtretinovú väčšinu priamo, ale pomocou nezávislých kandidátov, ktorí 
sa po zvolení pripojili k  NDP. Neschopnosť opozície ovplyvniť politické procesy 
znamenala, že sa z nich stali iba akési floskuly legitimizujúce vládnu politiku. Práve 
slabá opozícia v Egypte mala vplyv na to, že zvrhnutie režimu neiniciovali opozičné 
hnutia, ale frustrované masy.

Od svojho nástupu na trón v  roku 1999 jordánsky kráľ Abdalláh II. otvorene 
vyjadroval zámer demokratizovať krajinu v politickej, ekonomickej aj spoločenskej 
oblasti. Demokratizačný vývoj je však do značnej miery limitovaný, keďže vládnuca 
rodina si dlhodobo udržiava moc a je zaviazaná svojim spojencom, ktorí dominujú 
v parlamente. Všetky limitované demokratizačné zmeny a reformy v Jordánsku od 
roku 1989 boli realizované v záujme udržania spoločenskej nespokojnosti pod kon-
trolou (Larzillière, 2008). Niektorí autori tento proces označujú názvom „defenzívna 
demokratizácia“ (Bennani-Chraïbi – Fillieule, 2003: 44). Znamená prísnu kontrolu 
združení, neziskových organizácií a všetkých politických aktivít. Z pohľadu slobody 
tlače sa jordánsky režim umiestnil v indexe Press Freedom na 120. priečke (so zis-
kom 37 bodov), kde najhorším umiestnením je 178. priečka. Na druhej strane Egypt 
sa umiestnil ešte horšie so ziskom 43,3 bodov na 127. mieste56. Obmedzenia slobody 
slova vo väčšine prípadov, podobne ako v Maroku, súviseli s prekročením červenej 
línie, čiže s kritikou kráľa, jeho rodiny alebo inštitúcií monarchie vo všeobecnosti. 
Jordánsky režim síce čelí ťažkostiam v rámci vlastnej spoločnosti, keďže hegemó-
niou nad ňou disponujú islamisti, avšak je súčasťou medzinárodných donorských 
sietí, z ktorých finančne významne profituje. Spolu s pomerne slabou a ambivalent-
nou opozíciou, prítomnosťou represívnych zložiek a silnou inštitucionalizáciou sa 
dá čiastočne vysvetliť stabilita Jordánskeho režimu (Sharp, 2014). Z pohľadu mäkkej 

56 Press Freedom Index. 2010. Reporters Without Borders. [cit. 12.6.2014]. Dostupné na 
internete:<http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html>.
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represie, alebo obmedzovania práv a  slobôd, bol egyptský režim podobne repre-
sívny ako jordánsky. V rámci správy Freedom House za rok 2010 bola jordánska 
monarchia zaradená do kategórie neslobodných režimov, so ziskom 5,5 boda. Pre 
porovnanie rovnaký výsledok získal v tom istom roku aj Egypt57. 

Nadštandardné právomoci egyptského prezidenta sa z právneho hľadiska opie-
rali o ústavu. Tá stanovovala, že prezident má právo menovať a odvolávať ministrov, 
rozpustiť ľudovú snemovňu a vydávať prezidentské dekréty (ibid., 977). Od roku 
1981 predlžovaný výnimočný stav58 fungoval ako silný mimo-ústavný nástroj pre-
zidenta, ktorý mu umožňoval obmedziť akékoľvek zhromaždenia a demonštrácie, 
odsúhlasovať finančné operácie všetkých organizácií občianskej spoločnosti, cenzu-
rovať médiá a najmä väzniť a zadržiavať osoby bez časového obmedzenia a nároku 
na právne zastupovanie. Víťazstvo islamistov v syndikátoch a študentských spolkoch 
na začiatku 90. rokov znamenalo zničenie tradičnej bašty ľavicových sekularistov  
a priamo ohrozilo dominanciu Mubáraka (Osman, 2011: 94). Režim na nárast vply-
vu občianskej spoločnosti reagoval prijatím množstva neliberálnych zákonov. Zákon 
o syndikátoch z roku 1993 priviedol väčšinu syndikátov pod kontrolu NDP, mediál-
ny zákon z roku 1995 a zákon o mimovládnych organizáciách z roku 1999 výrazne 
okresali autonómnosť občianskej spoločnosti (Dunne – Hamzawy, 2008: 19).

Zákon o politických stranách č. 40/1977 zavádzal prísny zákaz formovania po-
litických strán na základe príslušnosti k spoločenskej triede, sekte, geografickej, ra-
sovej a náboženskej príslušnosti (Gohar, 2008: 172). Táto klauzula mala jasný cieľ 
– znemožniť legalizáciu MB a iných opozičných zoskupení. Politické strany v Egyp-
te totiž získavali licencie pomocou Výboru pre politické strany (PPC), ktorý bol 
priamo naviazaný na hornú komoru parlamentu, tradičnú baštu NDP. Tento výbor 
mal právo vykonávať prísnu kontrolu nad vznikom a fungovaním politických strán  
v krajine. Dokladom reštriktívnosti tejto organizácie je, že žiadna z legalizovaných 
strán nezískala oficiálne povolenie od PPC, ale všetky boli legalizované v odvola-
com konaní na súdoch (Stacher, 2004: 225). Navyše, zo šestnástich legálnych strán 
bola do roku 1998 siedmym odobraná licencia. Zmrazená bola napríklad Hizb al-
Amal59 (Strana práce), alebo liberálna frakcia populárnej strany Ghad.

57 Freedom House Report. 2010b. Freedom in the World. [cit. 18.5.2014]. Dostupné na internete: 
<http://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2010#.VBfzxle76sk>.

58 Výnimočný stav bol zakotvený v zákone č.162/1958 a obnovený po zavraždení prezidenta Sádáta. 
Predlžoval sa v parlamente každé tri roky. Zákon napríklad zakazoval demonštrácie na verejných 
priestranstvách, ktorých sa zúčastní viac ako 5 ľudí bez príslušného povolenia. V praxi však po-
volenie bolo udelené len v minime prípadov, s výnimkou demonštrácií so zahraničnopolitickou 
tematikou.

59 Oficiálne PPC udalo ako dôvod interné nezhody v strane. Neoficiálnym dôvodom však bola kritika 
korupcie vládnej elity a preorientovanie sa na ideológiu islamizmu vďaka spolupráci s MB (Koehler, 
2008: 981).
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Mimozákonné nástroje autoritárnej kontroly v Egypte zahŕňali využívanie bez-
pečnostných síl (muchábarát), najmä v období počas parlamentných volieb. Egypt-
ský režim tradične využíval aj obštrukcie kampaní opozičných politikov počas 
volieb, manipuláciu s voličskými registráciami a volebné podvody (Koehler, 2008: 
977). Ďalšie nelegálne praktiky NDP zahŕňali zvážanie voličov, kolektívne registrá-
cie a registrovanie voličov, ktorí nemajú pobyt v danom okrsku (Ghobashy, 2006: 
21). Aby si NDP zabezpečilo vládnu väčšinu, obmedzili priame manipulácie a mies-
to toho zaviedli počas volieb cestné blokády, polícia bránila vstupu do miestnos-
tí voličom opozície a vyvíjala na nich fyzický nátlak (Ghobashy, 2006; Brownlee, 
2002). Striedanie fáz liberalizácie a deliberalizácie v Egypte bolo dôsledkom absen-
cie inštitucionálneho zakotvenia reforiem, ktoré tak boli vždy závislé primárne na 
jednostrannom rozhodnutí prezidenta. Do pádu Mubárakovho režimu, tak napriek 
prekvitajúcej občianskej spoločnosti egyptský režim bližšie pripomínal skôr politic-
ké systémy jednej strany ako multistranícky systém.

Po bojkote volieb opozíciou v  roku 1990 a  neskôr rozsiahlym manipuláciám 
vo  voľbách z  rokov 1995 a  2000 boli pomerne demokratické voľby v  roku 2005,  
v ktorých opozícia získala dovtedy najväčší počet hlasov, prekvapením. Za relatívnu 
férovosť vďačili nátlaku Spojených Štátov, aktivite občianskej spoločnosti a koordi-
novaným protestom Klubu sudcov (Koehler, 2008: 983). Úspech opozície v tomto 
roku však režim zaskočil a ten tak musel zmobilizovať svoje rady, aby podobným 
prípadom do budúcnosti zabránil. V roku 2007 NDP presadila rozsiahlu ústavnú 
novelizáciu, ktorá zvrátila množstvo dovtedajších politických reforiem. Zaviedla sa 
volebná komisia, podliehajúca priamo exekutíve, absolútny zákaz politického isla-
mu, zaviedol sa volebný systém favorizujúci stranícke kandidátky a rozšírili sa aj 
právomoci vojenských súdov pri súdení civilistov (Brownlee, 2007). Tohto kritické-
ho referenda sa však podľa nezávislých monitorovacích organizácií zúčastnilo iba 
5 % registrovaných voličov, kým režim oficiálne udával 27 % (RAND, 2008: 38). 
Extrémne nízka účasť v referende, ako aj vo väčšine volieb v Egypte, dokazuje jasnú 
stratu legitimity režimu. Vrcholom reštriktívnosti boli posledné voľby v roku 2010, 
v ktorých opozícia získala iba okolo 10 kresiel a ktoré iba urýchlili eskaláciu nespo-
kojnosti s režimom.

Jordánsky kráľ dokázal pomerne úspešne premosťovať a vyvažovať rôzne záujmy 
v spoločnosti a pomocou klientských sietí kooptoval väčšinu legálnych politických 
aktérov v krajine, ktorí sa na oplátku nepostavili počas protestov voči režimu. Navy-
še, pomocou manipulácie s volebnými obvodmi a volebným zákonom dokázal bez 
väčších represií zabrániť vzniku koordinovanej opozície. Faktor efektivity vlády tak 
napomohol pretrvaniu jordánskeho režimu. Naopak, v prípade Egypta sa ukázali 
neschopnosť zjednotiť vládnu stranu, otvorené zásahy voči opozícii a silné reštrikcie 
zhromažďovania sa, ako osudné pre ďalšie pretrvanie režimu.
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5.2. ekonomická výkonnosť

Jordánska ekonomika je charakteristická obmedzenými prírodnými zdrojmi. 
V krajine nie sú žiadne náleziská ropy ani zemného plynu. Na druhej strane majú 
zásoby fosfátov a jedny z najväčších nálezísk bridlicovej ropy na svete. Vďaka obme-
dzenej priemyselnej základni je Jordánsko značne závislé na turizme, remitenciách 
od Jordáncov žijúcich v zahraničí, sektora služieb, ale predovšetkým na zahraničnej 
pomoci. Ekonomický rast sa do roku 2006 zvýšil v  priemere o  6 % v  porovnaní 
s druhou polovicou 90. rokov, ktorá bola posledným obdobím vlády kráľa Husaj-
na (IMF, 2006). V  roku 2008 Abdalláh II. zahájil kampaň, ktorou chcel stimulo-
vať rozvoj ekonomiky a  životného štandardu obyvateľstva. Všetkým jordánskym 
občanom prostredníctvom reforiem garantoval vysokú kvalitu bývania a  služieb, 
akými sú zdravotníctvo, vzdelanie, či rôzne komunitné programy. Index ľudského 
rozvoja (Human Development Index) za rok 2010 bol v Jordánsku na úrovni 0,698, 
čo krajinu radilo na 95. miesto zo 187 skúmaných štátov60. Nachádzalo sa tak nad 
priemerom v arabských krajinách. Miera chudoby bola pred vypuknutím arabskej 
jari na úrovni 13,3 % (vo vidieckych oblastiach to však bolo až 19 %). Jordánsky 
režim dlhodobo negatívne ovplyvňovali aj zväčšujúce sa rozdiely medzi bohatými 
a chudobnými (Lynch, 2012). GINI koeficient z roku 2010 bol na úrovni 35,461, čo 
znamenalo malý nárast v nerovnosti príjmov v porovnaní s predchádzajúcim ob-
dobím. Na druhej strane, na rozdiel od iných krajín regiónu v kráľovstve existovala 
široká stredná trieda, rozvoj občianskej spoločnosti a profesijných združení bol na 
pomerne vysokej úrovni, rovnako ako aj vzdelávací systém (Tobin, 2012).

Napriek spomínaným relatívnym úspechom a postupnej liberalizácii však re-
formný ekonomický program neviedol k hmatateľným zlepšeniam v životnej úrovni 
obyvateľstva. Naopak, v roku 2008 došlo v dôsledku zvýšenia cien potravín dokonca 
k jej zhoršeniu, čo býva označované za kľúčový faktor vypuknutia protestov začiat-
kom roku (Köprülü, 2014; Lynch, 2012). Medzi najväčšie ekonomické problémy 
krajiny patrí chudoba a vysoká miera nezamestnanosti (odhadovaná okolo 25 %). 
Alarmujúca je hlavne miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa blíži k 30 %. 
V dôsledku vysokej nezamestnanosti a rozšírenej korupcie bol v Jordánsku zazna-
menaný  výrazne negatívny jav, – „odlivu mozgov“, keď čoraz viac vzdelaných ľudí 
odchádza za prácou do zahraničia (BTI, 2014). Najväčším zamestnávateľom v kraji-
ne je samotná vláda, ktorá zamestnáva v rozmedzí 30 % až 50 % pracujúcej populá-
cie, čo tvorí značnú záťaž pre štátny rozpočet.

Vďaka prítomnosti viac ako pol milióna utečencov zo Sýrie, vysokej miere neza-

60 Oproti roku 1980 sa Jordánsko zlepšilo o 29%. Pozri v UNDP.
61 GINI Index. 2010. World Bank. [cit. 8.5.2014]. Dostupné na internete: <http://data.worldbank.org/

indicator/SI.POV.GINI>.
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mestnanosti mladých ľudí, obmedzeným zdrojom pitnej vody a prezamestnanosti 
v štátnej správe je jordánsky rozpočet neustále v deficite a krajina je tak čoraz viac 
odkázaná na zahraničnú pomoc (Sharp, 2014). Okrem rozvojovej pomoci z USA 
dostalo Jordánsko v auguste 2012 trojročnú pôžičku vo výške 2,38 miliárd dolárov aj 
od Medzinárodného menového fondu (MMF) a arabské štáty Perzského zálivu mu 
poskytli viacročný 5 miliardový balík pomoci (Sharp, 2014: 1). Pred piatimi rokmi 
bol jordánsky dlh 60 % v pomere k HDP, pričom v roku 2014 má byť až na úrov-
ni 90 % (Reuters, 2013). V absolútnych číslach ide o viac ako 25 miliárd dolárov. 
Súčasťou pôžičky od MMF bola dohoda o znížení štátnych výdavkov a možnom 
zvýšení spotrebiteľských cien elektrickej energie. Keď však jordánska vláda v roku 
2012 naposledy znížila dotácie, čo spôsobilo nárast cien plynu a pohonných hmôt, 
vypukli v krajine protesty, ktoré bol kráľ Abdalláh II schopný upokojiť až vtedy, keď 
zmiernil niektoré škrty v dotáciách

Zväčšujúca sa priepasť medzi ekonomickými elitami a politickou mocou na jed-
nej strane a rastúca miera chudoby na strane druhej, majú potenciál stať sa hlavným 
faktorom destabilizácie jordánskeho režimu (Larzillière, 2008). Narastá totiž nesú-
lad medzi rozvojovými projektmi v krajine založenými na agende medzinárodných 
organizácií a  očakávaniami obyvateľov dávajúcim často prednosť náboženským 
charitatívnym sieťam. V tomto smere sa vplyv medzinárodného kapitálu javí ako 
obmedzený. Môžeme sa preto domnievať, že v Jordánsku by mohli byť práve pro-
testy vyplývajúce z ekonomických problémov „najpravdepodobnejším spúšťačom 
zmien vo vládnej politike, a rovnako tak aj v jeho politickom systéme“ (Sharp, 2014: 
13). Svedčí o tom fakt, že jedinou záležitosťou, v ktorej poslanci pravidelne vstu-
pujú do konfrontácie s vládou, je ekonomická politika, a to predovšetkým pokusy 
o štrukturálne reformy a ekonomickú liberalizáciu (BTI, 2014).

Podobne ako ostatné arabské krajiny, aj Egypt prešiel v roku 1987 reštruktu-
ralizáciou ekonomiky pod vedením MMF a Svetovej banky. Neoliberálne reformy 
pomohli Mubárakovi dvojako - vďaka pôžičkám získal nové zdroje do rozpočtu a 
vďaka potrebe privatizácie dokázal rozšíriť svoj okruh elít a biznismenov a získať 
pomocou nich prístup k profitom zo súkromných firiem (Heiss, 2012: 164). Napriek 
jasne stanoveným kritériám režim nebol ochotný dodržiavať pravidlá limitovania 
externého dlhu, rozpočtového deficitu (na úrovni 76 % HDP) a objemu dotácií. 
Podobne nepopulárna bola aj potreba devalvácie meny, aby neboli redukované 
zahraničné devízové rezervy. Tieto liberalizačné reformy by totiž ohrozili stabilitu 
autoritárskeho režimu náhlym prepadom životnej úrovne a vypuknutím protestov 
(Glade, 2005: 27). Egypt síce dokázal zlepšiť inštitucionálne pravidlá pre podnikanie 
a tým aj podporiť nárast priamych zahraničných investícií, avšak vďaka koncentrá-
cii majetku a rôznym zákulisným dohodám zisky zostávali v rukách najbohatších 
vrstiev spoločnosti. Zvyšok spoločnosti pritom čelil nárastu cien potravín a vysokej 
nezamestnanosti (Dunne – Revkin, 2011).
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Medzinárodné organizácie odhadovali mieru nezamestnanosti v Egypte na 21 %, 
čo je približne dvakrát viac ako sa udávalo v oficiálnych štatistikách režimu. Navyše, 
trh bol schopný vytvárať iba 65 % pracovných miest potrebných na integrovanie 
nových pracovných síl (Sakbani, 2011: 131). Mubárakov režim sa tiež nachádzal na 
spodných priečkach v indexe vnímania korupcie. Jedným z najväčších problémov, 
ktorým čelil egyptský režim, bol kontinuálny nárast inflácie a cien základných ko-
modít. Na ilustráciu, v roku 2008 ceny potravín narástli medziročne o 20%. Rozdiely 
medzi bohatou a chudobnou časťou populácie sa tak do roku 2010 pravidelne pre-
hlbovali. Navyše riešenie ekonomickej situácie komplikuje aj fakt, že v krajine je iba 
73,9 % obyvateľov gramotných, pričom gramotnosť žien je na úrovni iba 65,8 %62.  
Z pohľadu rozšírenia chudoby, viac ako 44 % Egypťanov žije z menej ako 2 dolárov 
na deň (Elasaar, 2009). Egypt síce vykazoval ročný rast HDP okolo 3 %, ten však do 
veľkej miery tvoril ťažobný priemysel. Distribúcia ziskov z hospodárstva bola výraz-
ne limitovaná rozsiahlou korupciou, štátnym dlhom a vysokým počtom obyvateľov 
(takmer 90 miliónov), ktorý každým rokom rastie vďaka vysokému prirodzenému 
prírastku. Tento aspekt, v kombinácii s neschopnosťou režimu vytvárať pracovné 
miesta, ovplyvňoval vysokú mieru nezamestnanosti. V roku 2009 bolo vo vekovej 
kategórii medzi 15 – 24 rokov odhadom 90 % nezamestnaných, pričom takmer kaž-
dý štvrtý absolvent vysokej školy bol nezamestnaný. Práve tento faktor sa ukázal ako 
jeden z dominantných pri vypuknutí revolúcie v roku 2011.

Ako už bolo spomenuté, v  Jordánsku je pomerne rozšírená korupcia. Spolu 
s  protekcionistickými praktikami (wasta), ktoré sa týkajú najmä obsadzovania 
pracovných miest v štátnej správe, platenia daní a rozdeľovania finančných pros-
triedkov a dotácií, predstavuje pre režim zásadný problém (Sharp, 2014). Nie je 
preto prekvapením, že práve korupcia, protekcionizmus a nepotizmus boli jedný-
mi z hlavných tém protestov počas arabskej jari. Režim na výhrady demonštrantov 
zareagoval vyšetrovaním viacerých vysokopostavených činiteľov, z ktorých niekto-
rí boli odsúdení na výkon trestu63. Aj napriek prijatým antikorupčným opatreniam 
a pomalým pokrokom v tejto oblasti, je v  Jordánsku stále „nedostatok politickej 
vôle vykonávať zásadné a systematické vyšetrovanie v prípadoch korupcie medzi 
štátnymi zamestnancami a politikmi“ (BTI, 2014). V  indexe vnímania korupcie 
za rok 2010 z dielne Transparency International sa však Jordánsko umiestnilo na 
50. mieste zo 175 skúmaných krajín, čo bolo najlepšie skóre spomedzi arabských  
 
 

62 CIA Factbook. 2014. Egypt. [cit. 12. 6. 2014]. Dostupné na internete: <https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/eg.html>.

63 Patril medzi nich napr. bývalý starosta Ammánu, Omar Ma‘ání, bývalý šéf generálneho riaditeľstva 
spravodajstva, Muhammad Dhahabí (dostal bezprecedentný trinásťročný trest), či bývalý predseda 
správnej rady jordánskej štátnej spoločnosti zaoberajúcej sa ťažbou fosfátov. 
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štátov, ktoré neexportujú ropu. Egyptský režim sa pre porovnanie umiestnil na 98. 
mieste.

Z pohľadu ekonomickej kooptácie monarchie bolo kľúčové, že si dokázala získať 
monarchii dlhodobo naklonené menšiny zo Západného brehu, ktoré sú tradične 
ekonomicky zvýhodňované, rovnako ako významných palestínskych podnikateľov 
a  klanové spoločenstvá (Noueihed – Warren, 2012; Yom, 2011). Za účelom sta-
bilizácie režimu sa jordánska monarchia okrem depolitizácie parlamentu a vlády  
a využívania klanov v posledných rokoch preorientovala aj na kooptáciu zahra-
ničnopolitických spojencov. Jedným z  hlavných referenčných bodov v zahranič-
nopolitických vzťahoch kráľovstva je Rada pre spoluprácu arabských štátov Záli-
vu (GCC). V posledných rokoch je pre režim kráľa Abdalláha II významná najmä 
ekonomická pomoc Saudskej Arábie. Na druhej strane, vďaka mierovej zmluve  
s Izraelom a tým strategickej pozícii Jordánska, poskytujú monarchii významnú 
ekonomickú, vojenskú a humanitárnu pomoc aj Spojené Štáty. Jordánsko je druhým 
najväčším príjemcom ekonomickej pomoci z USA v prepočte na jedného obyvateľa, 
keď napríklad v roku 2012 mu bolo poskytnutých celkovo 763,7 miliónov dolárov, 
teda omnoho viac ako vyplývalo z predchádzajúcich záväzkov z roku 2008, keď sa 
USA zaviazali poskytovať pomoc na päťročné obdobie vo výške 660 miliónov dolá-
rov (Sharp, 2014: 15).

Kým jordánsky režim je do veľkej miery závislý na zahraničnej pomoci, Mubára-
kov režim v Egypte bol charakteristický personalizáciou moci prezidenta, ktorý bol 
na vrchu mocenskej pyramídy a usiloval sa vyvažovať všetkých ostatných aktérov  
a zabrániť vzniku záujmov mimo sféry jeho kontroly (Koehler, 2008: 976). Hlavnou 
funkciou parlamentných volieb bolo prerozdeľovanie verejných služieb volebným 
obvodom za účelom znovuzvolenia. Nominanti NDP viedli kampane sľubujúce vy-
budovanie ciest a kanalizácií, distribuovali aj pozície vo verejnom sektore, granty 
pre rodiny a peňažné príspevky (Blaydes, 2011). Patronáž vo voľbách postupne na-
hradilo aj priame kupovanie hlasov. Za túto oficiálnu korupciu navyše neboli po-
trestateľní vďaka poslaneckej imunite a tolerancii vedenia NDP. Týmto spôsobom 
sa zaisťovala dlhodobá lojalita biznismenov a vplyvných elít (Blaydes, 2008: 13). 
Egyptská spoločnosť sa tak postupne stala depolitizovanou sieťou vzťahov patrón-
klient. Extrémne nízka volebná účasť však ukazovala na postupné zlyhávanie tohto 
systému. 

Okrem priameho napojenia špičiek režimu na biznis komunitu a  množstva 
prípadov sprenevery verejných fondov, bola korupcia etablovaná aj na všetkých 
úrovniach administratívy a dokonca aj v organizáciách občianskej spoločnosti, čo 
v krajine len prehlbovalo krízu legitimity režimu (Hassan, 2010: 324). Okrem biznis 
komunity bola korupcia a patronáž príznačná aj pre egyptskú armádu, ako silného 
spojenca NDP a Mubáraka. Podľa rôznych odhadov armáda v súčasnosti kontroluje 
takmer tretinu hospodárskej aktivity v krajine. Rozsah jej aktivít bol pritom pomer-
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ne široký - od vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, cez stovky priemyselných pod-
nikov a služieb až po malé a stredné podnikanie. Hlavným problémom však zostáva, 
že z týchto činností sa neplatia dane, pôda a fabriky sa odkupovali za dotované ceny 
a armáda nemá povinnosť zverejňovať svoj finančný audit (Dunne – Rivkin, 2011).

Slabý ekonomický výkon charakterizoval oba skúmané režimy. Avšak v prípa-
de Egypta sa nerealizovala efektívna kompenzácia nedostatkov v tejto dimenzii na 
úkor inej legitimizácie. Na druhej strane Jordánsky režim si paralelne kultivoval aj 
iné zdroje podpory a dokázal promptnejšie zareagovať vis-à-vis sociálno-ekonomic-
kým požiadavkám protestujúcich v období počas Arabskej jari.

5.3. Bezpečnostná výkonnosť

Jordánska monarchia má pomerne silne inštitucionalizovaný policajný aparát 
a armádu (Larzillière, 2008). Kráľ Abdalláh II. sa dlhodobo zasadzoval za silnú ar-
mádu. Počas jeho vlády došlo k zlepšeniu jej bojových schopností, predovšetkým 
prostredníctvom nákupu nového vybavenia, zariadení a  zbraní. Tradičné klany 
a významné rodiny síce majú v rámci jordánskej spoločnosti v mnohých oblastiach 
krajiny silné postavenie, režim však aj napriek tomu disponuje pomerne efektív-
nym monopolom na použitie sily na celom území krajiny. Počas obdobia arabskej 
jari došlo k nárastu množstva klanových sporov a intenzity zatýkania vo vidieckych 
oblastiach64. V novembri 2012, po tom, ako vláda oznámila zastavenie dotácií na 
pohonné hmoty, došlo v týchto oblastiach k bezprecedentným útokom na policajné 
stanice. Na základe toho sa niektorí autori domnievajú, že autorita vlády a monopol 
na použitie sily môžu byť v týchto oblastiach ohrozené (Ryan, 2013; Susser, 2013). 
Aj keď štátne bezpečnostné zložky boli schopné obnoviť poriadok a násilná povaha 
protestov rýchlo ustúpila, „politické, ekonomické a sociálne problémy, ktoré viedli 
k ich vypuknutiu, zostali z veľkej časti nevyriešené” (BTI, 2014).

Veľké množstvo demonštrácií namierených proti vláde a jej politikám sa zaobiš-
lo bez zásahov zo strany bezpečnostných zložiek. So stúpajúcou intenzitou protes-
tov a množstvom demonštrantov reakcie bezpečnostných zložiek v niektorých prí-
padoch prešli od dohliadania na poriadok k použitiu donucovacích prostriedkov. 
Násilné demonštrácie sa však vyskytli iba ojedinele a neprišlo pri nich k brutálnej 
represii zo strany režimu, akej sme boli svedkami v  susedných krajinách (Sharp, 
2014). Ani zatýkanie demonštrantov zásadným spôsobom neeskalovalo napätie, 
keďže kráľ zvyčajne po krátkom čase omilostil zadržaných a nariadil ich okamžité 
prepustenie.

64 Ide o oblasti, akými sú Adžlún, Ma‘án, Madaba, Mafraq, Karak, Irbid, Salt, či Tafíla.
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Dlhodobý strategický vzťah s kráľovskou rodinou podľa Köprülü (2014) vytvo-
ril z  Moslimského bratstva v Jordánsku v  porovnaní s  ostatnými krajinami Blíz-
keho východu umiernené a nenásilné islamistické hnutie. V čase, keď chcel režim 
ovládnuť a monitorovať islamských aktivistov a radikálnych salafistov, bol nútený 
definitívne pritiahnuť MB na svoju stranu a poskytnúť mu dominantné postavenie 
v  rámci opozície. Ukázalo sa to ako účinné opatrenie z hľadiska zníženia vplyvu 
džihádistických militantných skupín v krajine (Sharp, 2014). Avšak po dvoch po-
sledných parlamentných voľbách, ktoré politické krídlo MB, IAF, bojkotovalo, sa 
väzby medzi kráľovskou rodinou a MB narušili. Spoločenské nepokoje, ktoré v kra-
jine vypukli počas arabskej jari, poukazujúce na rastúcu nedôveru medzi režimom 
a MB „viedli kráľovskú rodinu k považovaniu islamistov, a rovnako tak Jordánskych 
obyvateľov palestínskeho pôvodu, za hlavné hrozby prežitia monarchie“ (Köprülü,  
2014: 124). 

Na rozdiel od menej represívneho charakteru jordánskej monarchie, bol politic-
ký teror v Egypte na vyššej úrovni. Egyptské ľudskoprávne organizácie odhadovali 
počet politických väzňov v roku 2010 medzi 5 000 až 10 000. Tieto organizácie tiež 
upozorňovali na častý výskyt policajnej brutality a mučenia v celách predbežné-
ho zaistenia (Human Rights Watch, 2010). Zákon o výnimočnom stave umožňoval 
úradom a donucovaciemu aparátu cenzúru nebezpečného materiálu, zadržiavanie 
odporcov režimu bez udania dôvodu, a ich súdenie na vojenských súdoch a tiež 
výrazné limitovanie práva na zhromažďovanie sa. V rámci týchto opatrení zmizlo 
alebo bolo mučených niekoľko tisíc Egypťanov (Heiss, 2012: 160). Najčastejším ter-
čom represií počas Mubárakovej vlády však bolo Moslimské bratstvo. Stratégia zne-
možňovania legalizácie Moslimského Bratstva bola najdôležitejším mechanizmom 
režimu na jeho potlačenie. Umožňovala mu totiž zasiahnuť proti MB pomocou re-
presií kedykoľvek sa hnutie posilnilo (Interview, KÁH-2012-11-15).

Už v roku 1954, po atentáte na prezidenta Násira, bolo hnutie postavené do ilega-
lity. Počas tohto obdobia bolo väznené veľké množstvo lídrov a členov hnutia. Noto-
rická brutalita väznenia za Násira zradikalizovala islamistickú mládež a oslabila tak 
umiernené krídlo v MB (Kassem, 2004: 140). V roku 1965, po odhalení sprisahania 
MB, nasledovala ďalšia vlna represií, ktorá zasiahla okrem iného aj kľúčového ide-
ológa Bratstva, Sajjida Qutbu, ktorý bol režimom popravený (Blaydes, 2011: 149). 
Po nástupe do funkcie v  roku 1981 prezident Mubárak prepustil väčšinu členov 
MB z väzenia. V roku 1995 však nastal spomínaný proces deliberalizácie, ktorý bol 
charakteristický najrozsiahlejšími represiami voči MB od vzniku republiky. Tesne 
pred voľbami v roku 1995 napríklad režim uväznil takmer 1 000 príslušníkov Mos-
limského bratstva, primárne dobrovoľníkov pri kampaniach a pozorovateľov volieb 
za MB (Kienle, 2001: 137). Od roku 2000 bezpečnostné zložky uvalili stovky členov 
MB na niekoľko mesiacov do väzby bez riadneho súdu, stovky odsúdili na niekoľko 
rokov vo väzení, alebo zmrazili ich majetky (Brownlee, 2002: 10). Ďalším zlomo-
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vým bodom bol úspech MB vo voľbách v roku 2005, keď režim opätovne vystupňo-
val represie voči hnutiu. Okrem islamistov sa tvrdé represie dotýkali aj sekulárnych 
odporcov režimu65.

Aj napriek nevýrazným známkam organizovaných teroristických aktivít na 
jordánskom území, terorizmus môže predstavovať pre zotrvanie režimu hrozbu. 
Jordánsky režim monitoruje pôsobenie jordánskych dobrovoľníkov v  radikálnej 
skupine Džabhat al-Nusra bojujúcej v  Sýrii, napojenej na al-Káidu. Významným 
negatívnym efektom krízy v Sýrii je však nárast salafistického islamistického akti-
vizmu a samotná účasť jordánskych salafistov vo vojne (Booth – Luck, 2014). Odha-
duje sa, že okolo dvetisíc Jordáncov bojuje v Sýrii a Iraku v radoch extrémistických 
skupín. Podľa Muhammada Farghala, bývalého generála jordánskych ozbrojených 
síl, je chudoba a  z  nej plynúca nespokojnosť najväčšou bezpečnostnou výzvou 
v krajine, keďže vytvára úrodnú pôdu pre vznik extrémistických organizácií (Booth  
– Luck, 2014).

Rozšírenie tohto typu aktivizmu v Jordánsku je podľa autorov do značnej miery 
podmienené práve regionálnou dynamikou. Nebezpečenstvo exportu extrémistov 
do krajiny hrozí zo strany radikálnych islamistických skupín bojujúcich v Sýrii či 
Iraku, a taktiež z organizácií angažujúcich sa v desaťročia trvajúcom izrealsko-pa-
lestínskom konflikte (Sharp, 2014). V Jordánsku pôsobí pomerne malá skupina ra-
dikálnych salafistov zaznamenávajúca  rastúcu popularitu. Ich požiadavkou počas 
protestov bolo prepustenie stúpencov odsúdených za terorizmus. Táto skupina v ap-
ríli 2011 napadla policajné zložky počas protestu v meste Zarqá. Jordánski salafisti 
boli tiež údajne zapojení do najväčšieho teroristického plánu v krajine odhaleného 
tajnou službou v roku 2012 (BTI, 2014).

V kráľovstve boli zaznamenané taktiež aktivity džihádistickej organizácie Islam-
ský štát v Iraku a Sýrii. Demonštrácie v meste Ma‘án, počas ktorých niektorí demon-
štranti zahalení v  maskách rozvinuli čierne bojové zástavy so znakmi extrémistov 
inšpirovaných al-Káidou ovládajúcich rozľahlé územia v Iraku, a vyzývali k zosade-
niu kráľa Abdalláha II, vyvolali obavy z rastúcej podpory tejto extrémistickej skupi-
ny medzi obyvateľstvom (Booth – Luck, 2014). Išlo o prvý verejný prípad podpory 
tejto organizácie v krajine. V meste Ma‘án, kde je viac ako 25 % nezamestnanosť 
medzi mladými ľuďmi,  totiž sídlia vedúci klerikovia jordánskej odnože al-Káidy. 
Extrémistické organizácie tu majú určitú podporu, avšak doposiaľ si v krajine nevy-
budovali formálne štruktúry. 

Relatívne malá hrozba islamského terorizmu v Jordánsku stojí v kontraste s de-
kádami teroristických aktivít namierených voči režimu v Egypte. Nárast radikalizmu 

65 Napríklad Ajman Núr zo strany Ghad, ktorý získal 7,6 % v prezidentských voľbách v roku 2005 bol 
následne terčom zastrašovania a očierňovania v médiách a režim ho napokon uväznil na 5 rokov za 
údajné falšovanie hlasov (Brownlee, 2007: 74).
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v Egypte úzko súvisí s neschopnosťou kontrolovať náboženský diskurz a s nárastom 
salafizmu v krajine (Interview, KÁH-2012-11-17). Islamskí teroristi začali v Egypte 
intenzívne pôsobiť od 80. rokov, kedy vzniká Gamá‘a al-Islámíja a Egyptský islam-
ský džihád. Gamá‘a bola hnutím s pomerne širokou spoločenskou základňou (okolo 
10 000 členov) a popularitou na univerzitách a dedinách či mestách Horného Egyp-
ta. V rokoch 1979 – 1980 sa obe organizácie spojili, čo malo za následok eskalovanie 
teroristických aktivít v krajine (Ismail, 2000: 365). Pre porovnanie, počet obetí tero-
rizmu sa medzi rokmi 1993 – 1994 vyšplhal na 1 557, čo bol viac ako štvornásobný 
nárast oproti predošlej dekáde (RAND, 2008: 40). Stovky teroristických útokov sa 
primárne zameriavali na kresťanských Koptov, policajné zložky, politikov, členov 
vlády, dôležité osobnosti verejného života, sekulárnych intelektuálov, žurnalistov, 
učiteľov a iných profesionálov so západným vzdelaním, turistov a bežných ľudí.  
Z infraštruktúry sa zamerali na dôležité ekonomické inštitúcie (obchodné spoloč-
nosti, banky), systém vlakovej dopravy a turistické miesta, ako pyramídy v Gize, 
ktoré predstavujú jeden z najsilnejších ekonomických pilierov egyptského režimu 
(Sinha, 1998: 1196). 

Napokon najväčšie ohrozenie režimu prišlo v roku 1981, keď Chálid Islámbúlí 
z egyptského Džihádu zavraždil prezidenta Sádáta na vojenskej prehliadke. Režim 
vtedy okamžite zareagoval a vymenoval Husního Mubáraka za prezidenta. V roku 
1995 sa však na konferencii v Adis Abebe v Etiópii Gamá‘a pokúsila aj o zavraž-
denie Mubáraka. Tento útok sa stal ôsmym pokusom v poradí o život prezidenta 
(Sinha, 1998: 1201). Okrem toho egyptskí teroristi zastrelili 18 gréckych turistov 
v Káhire v roku 1996 a v  roku 1997 zavraždili 58 turistov v chráme Hatšepsovet  
v Luxore (RAND, 2008: 40). Režim na tieto aktivity reagoval podobne extrémnymi 
prostriedkami. Uvedomoval si totiž, že po tom, ako islamisti uspeli v zavraždení 
prezidenta Sádáta, Mubárak unikol niekoľkým atentátom a ekonomická situácia 
v Egypte sa následkom rán pre turizmus a zahraničné investície rapídne zhorši-
la, hrozila kompletná destabilizácia režimu, prípadne jeho pád. Podľa organizácie 
EOHR (Egyptská organizácia pre ľudské práva) sa počet zadržiavaných vo väzbe  
v roku 1996 vyšplhal na 16 708 (Alam, 2003: 133). Vládne jednotky zabili okolo 217 
islamských teroristov a zranili 15 (Nachman, 1998). Poslednou kľúčovou stratégiou 
Mubárakovho režimu bolo posielanie islamských radikálov pred vojenské tribunály, 
kde boli prípady rýchlejšie vybavené, a navyše bolo jednoduchšie získať v nich roz-
sudok smrti. Počas celej akcie tak režim popravil 74 militantov (Abdo, 2000: 196). 

Oficiálne rezignovanie teroristov na ozbrojený boj v roku 1997 možno inter-
pretovať ako výsledok sústredenej ofenzívy režimu, ideologickej únavy a výraznej 
straty ľudovej podpory. Po komplexnom zložení zbraní zo strany Džihádu a Gamá‘a 
al-Islámíja si egyptský režim vydýchol. Mnohí akademici sa však zhodujú na tom, 
že v prípade ak by režim nezareagoval adekvátne na nástup islamských radikálov, 
pravdepodobne by v Egypte vznikli unikátne podmienky pre úspešné prevedenie 
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islamskej revolúcie po vzore Iránu (Ayubi, 1993). Napriek tomu, terorizmus sa opäť 
vynoril od roku 2004, prevažne koncentrovaný v ťažko dostupnom teréne Sinajské-
ho polostrova. Tu sa organizujú desiatky džihádistických skupín bojujúcich proti 
Izraelu. Navyše, cez Sinajský polostrov vedie plynovod vedúci do Izraela a tiež kon-
centruje väčšinu populárnych egyptských turistických destinácií, ktoré sú vystavené 
teroristickým aktivitám66. Vďaka blízkosti palestínsko-izraelského konfliktu a repre-
sívnosti Mubárakovho režimu, ako aj turbulentným rokom po revolúcii z januára 
2011, terorizmus stále predstavuje silný prvok destabilizácie režimu.

Jordánska monarchia nestála do takej miery na tvrdých represiách ako egyptský 
režim. Tento fakt, ako aj relatívna tolerancia islamistov z MB, na rozdiel od agresív-
neho potláčania nelegálnej opozície MB Mubárakom, ukazuje na pomerne vysoký 
stupeň bezpečnosti režimu. Ten ďalej dokladuje aj relatívna absencia islamského 
terorizmu v krajine. V Egypte, naopak, bola nižšia bezpečnosť režimu, ktorú okrem 
spomínaných indikátorov dokresľuje aj intenzívna teroristická aktivita a neschop-
nosť centrálnej vlády kontrolovať niektoré územia v krajine.

Protestné hnutie sa v  Jordánsku začalo organizovať skôr ako v ostatných kra-
jinách skúmaného regiónu (s výnimkou Tuniska), aj keď prvých demonštrácií 
v  Ammáne sa v  januári 2011 zúčastnilo iba niekoľko stoviek ľudí (Lynch, 2012). 
Avšak následná mobilizácia občianskych združení a podpora zo strany MB viedla 
k  zásadnému nárastu počtu protestujúcich na tisíce. Nespokojnosť obyvateľov so 
stúpajúcimi cenami potravín a palív, ako aj vysokou infláciou a nezamestnanosťou 
primäli počas obdobia arabskej jari kráľa Abdalláha II. k postupnému vymenova-
niu štyroch nových predsedov vlády, vypísaniu predčasných parlamentných volieb, 
dialógu s MB, zvýšeniu miezd štátnym zamestnancom a poskytnutiu dotácií na zá-
kladné potraviny a pohonné hmoty (Tobin, 2012). Protesty tiež donútili režim vy-
tvoriť Ústavný súd, nezávislú volebnú komisiu a novelizovať volebný zákon. Dôraz 
tak bol kladený na inštitúcie, nie na kráľovskú rodinu. „Aj napriek tomu, že došlo 
k zvýšeniu transparentnosti a demokratizácii, skutočná moc zostala v rukách kráľa“ 
(Fredriksen, 2013: 5). Reformy tak nijako neoslabili kráľovu pozíciu v rámci poli-
tického systému.

Protesty však pokračovali aj naďalej, pričom najvýznamnejším z nich bol protest 
z 24. a  25. marca 2011, počas ktorého boli prvýkrát zaznamenané násilné strety 
s policajnými zložkami, ktoré mali za následok jedného mŕtveho a stovky zrane-
ných (Hamid – Freer, 2011). Aj keď mobilizovanie a organizovanie protestov bolo 
predovšetkým v réžii IAF, politického krídla MB, na protestoch sa aktívne podieľali 

66 V roku 2004 v bombovom útoku v Tabe zahynulo 34 ľudí, v roku 2005 v Šarm al-Šajchu 88 a o rok 
neskôr v Dhahabe zahynulo 19 ľudí. Podľa výsledkov vyšetrovania stála za útokmi organizácia Ta-
whíd wal-Džihád, ktorú do istej miery podporovali aj miestni beduíni, ktorí s egyptským režimom 
vedú dlhoročné spory (RAND, 2008: 42).



— 167 —

Stabilita a zmena na blízkom východe: komparácia JordánSka a egypta

aj ľudsko-právne organizácie, profesijné združenia a organizácie zastupujúce práva 
žien (Meuse, 2013). Organizovaniu protestov napomáhali aj nástroje nových sociál-
nych médií, ktoré mali vplyv prevažne na menej organizovaných aktivistov z radov 
mladej generácie (Sweis, 2012). Hoci bola počas demonštrácií viditeľná určitá miera 
spolupráce medzi rôznymi opozičnými skupinami, jordánska opozícia bola aj na-
ďalej veľmi roztrieštená a chýbala jej súdržnosť. Navyše, v jordánskom opozičnom 
hnutí absentoval počas Arabskej jari rešpektovaný líder (Meuse, 2013). 

Z hľadiska udržania stability režimu je podstatné, že jordánska opozícia, na roz-
diel od opozičných hnutí v iných krajinách regiónu zasiahnutého Arabskou jarou, 
počas protestov nespochybňovala samotné právo Hášimovského režimu vládnuť, 
ale požadovala iba špecifické politické reformy (Ryan, 2013). Aj napriek zlej so-
cio-ekonomickej situácii a konaniu mnohých protestov, iba malé množstvo demon-
štrantov volalo po zmene režimu a zosadení kráľa. Protestnému hnutiu v Jordánsku 
sa tak nepodarilo dosiahnuť mobilizáciu verejnosti takých rozmerov, akých sme boli 
svedkami v Tunisku, Egypte, Líbyi, Sýrii, či Jemene (Goldberg, 2013; Yom – Gause, 
2012). Z hľadiska domácich inštitucionálnych faktorov sa podľa Meuse (2013: 41) 
prítomnosť širokých koalícií ukázala ako dôležitá prekážka úspechu opozičného 
hnutia v Jordánsku. Ďalším významným faktorom, ktorý predznamenal neúspech 
opozičného hnutia v Jordánsku počas Arabskej jari, bola súdržnosť elít v rámci vlá-
dy, kráľovskej rodiny, armády a bezpečnostných zložiek (Lynch, 2013). Jordánsky 
režim v tomto smere nejavil žiadne známky „erózie autority“, ktorá by mohla urči-
tým spôsobom dopomôcť opozícii k zvrhnutiu režimu (Meuse, 2013).

Pretrvanie režimu ovplyvnili aj externé vzťahy Jordánska so zahraničnými par-
tnermi. Išlo hlavne o GCC, ktorá prostredníctvom svojej finančnej pomoci umožni-
la Jordánskemu režimu dosiahnuť „rozšírenie verejných služieb zamestnanosti a za-
bezpečenie nákladných verejných dotácií“ (Yom – Gause, 2012: 84). V kráľovstve sa 
ukázalo, ako bol režim prostredníctvom spolupráce so svojimi zahraničnými spo-
jencami schopný „upokojiť opozičné skupiny a nespokojnú časť obyvateľstva vďaka 
skorým (ekonomickým) reformám“ (Tobin, 2012: 104). Bolo to tým, že na začiatok 
protestov v roku 2011 režim reagoval materiálnymi stimulmi cielenými pre strednú 
triedu, ktoré považoval za spôsob oslabenia opozičného hnutia, a taktiež tým, že 
poskytol kľúčovým spoločensko-politickým skupinám v krajine významné benefity 
(Lynch, 2012, Yom, 2011). Jordánsky režim zostal podľa Meuse stabilný do znač-
nej miery vďaka „kooptovaniu skupín, ktoré by sa inak pridali k opozícii“ (Meuse,  
2013: 42).

Kým v Jordánsku do roku 2010 prevládal apolitický aktivizmus, v Egypte bola 
situácia výrazne odlišná. Od vypuknutia svetovej ekonomickej krízy v roku 2008 sa, 
podobne ako napríklad v Tunisku, zvýšil spoločenský aktivizmus, ktorý predstavo-
val ohrozenie stability Mubárakovho režimu. Počas prvých 3 mesiacov roku 2008 sa 
odohralo 600 socio-ekonomických protestných akcií, čo prevyšovalo celkový počet 
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verejných zhromaždení za rok 2007 (Hamzawy, 2009). Navyše, od roku 2003 sa pro-
testné akcie neodohrávali izolovane, ale po prvý krát za posledné dekády vykazovali 
znaky centralizovaného vedenia. Prvá dôležitejšia demonštrácia, ktorej sa zúčastni-
lo vyše 10 000 protestujúcich, sa odohrala v marci 2003 v Káhire na protest proti in-
vázii do Iraku. Neskôr v roku 2004 sa začalo organizovať Egyptské hnutie za zmenu, 
alebo Kifája (Dosť), ktoré dokázalo zorganizovať desiatky až stovky protestujúcich 
proti plánu Husního Mubáraka odovzdať moc jeho synovi Gamalovi (Brownlee, 
2007: 75). K tejto organizácii sa symbolicky pripojili aj opozičné strany naprieč ide-
ologickým spektrom, dokonca aj vrátane islamistov z MB. Navyše, po nepokojoch 
v priemyselnom meste Mahalla al-Kubrá v roku 2008, sa začalo aktivizovať Hnutie 
6. apríla. Napriek tomu, že tieto demonštrácie prilákali iba hŕstku Egypťanov a vy-
značovali sa násilnými zásahmi polície, do určitej miery pomohli postupne zdolať 
psychologickú bariéru strachu, ktorá bola výsledkom opatrení výnimočného stavu 
v Egypte. Navyše, tieto proreformné hnutia boli prvým vážnejším znakom zmeny 
diskurzu v krajine, ktorý sa tak postupne etabloval až do vypuknutia Arabskej jari 
(Behr, 2012: 35).

Egyptskej revolúcie z roku 2011 sa zúčastnilo široké spektrum protestujúcich, ok-
rem tradičnej biznis komunity priamo napojenej na režim a chudobných mestských 
vrstiev a farmárov. V podstate išlo o vyvrcholenie spomínanej aktivity občianskej 
spoločnosti voči režimu, ktorá postupne eskalovala od roku 2008. Hnutie 6. aprí-
la, mládež Moslimského bratstva, liberáli okolo Muhammada el-Baradeia, ľavicové 
zoskupenia a ľudskoprávne organizácie sa tak spojili s pomerne aktívnymi odbormi 
a dokázali zmobilizovať dovtedy apatické spoločenské triedy (Dalacoura, 2012: 68). 
Egyptské občianske hnutia zorganizovali 25. januára 2011 masové protesty, ktorých 
sa zúčastnilo takmer 20-tisíc účastníkov. Tie sa postupne rozšírili z Káhiry do celej 
krajiny a kulminovali 28. januára tzv. „dňom hnevu“. Mubárak zareagoval výmenou 
vlády a vymenovaním Omara Sulejmana, šéfa tajnej služby, za viceprezidenta. Po-
stupne ako sa prítomnosť policajných zložiek na protestoch oslabovala, armáda sa 
postavila na stranu protestujúcich a od 29. januára prakticky prebrala vedenie. Po 
neúspešných pokusoch zo strany režimu o vyvolanie protidemonštrácií armádny 
SCAF vydal 10. februára komuniké, v ktorom potvrdil požiadavky demonštrantov. 
Deň na to prezident Mubárak abdikoval (Dalacoura, 2012: 64). 

Armáda je nepochybne jedným z najkľúčovejších veto hráčov v Egypte. Postup-
né oslabenie viditeľnosti jej vplyvu na politický život v Mubárakovom Egypte si ar-
máda kompenzovala prenikaním do civilných sfér v krajine. Fakt, že sa 25. januára 
2011 postavila proti samotnému Mubárakovi možno interpretovať skrz jej nadš-
tandardné právomoci a dovtedajšiu všeobecnú popularitu. Armádne velenie SCAF 
totiž nechcelo riskovať spojením sa s nepopulárnym režimom, ktorý by už nebol 
naďalej schopný garantovať im finančnú, administratívnu a strategickú autonóm-
nosť. Navyše, napriek tomu, že Mubárak pôvodne pochádzal z armády, jeho lojalita 
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a lojalita jeho syna Gamala voči tejto štruktúre sa za posledné roky výrazne oslabila, 
čo výrazne ovplyvnilo kalkulácie generálov v momente vypuknutia revolúcie (Da-
lacoura, 2012: 70). 

Egyptská revolúcia tak dokázala úspešne zvrhnúť režim, tranzíciu k demokracii 
však zastavilo niekoľko udalostí. Po prvé, islamisti z Moslimského bratstva a sala-
fistické politické strany získali v následných parlamentných voľbách drvivú väčšinu 
mandátov a  tiež prezidentské kreslo pre Muhammada Mursího. Z  tohto dôvodu 
armádne SCAF dekrétmi obmedzilo právomoci prezidenta a pomocou súdov do-
siahlo rozpustenie prvého demokraticky zvoleného parlamentu. Tento krok vyústil 
do silnej polarizácie medzi táborom sekularistov, liberálov a podporovateľov pre-
došlého režimu a táborom islamistov, ktorý vyvrcholil státisícovými demonštrácia-
mi z júla 2013. Tie za podpory armády zvrhli Mursího a nastolili vládu armádne-
ho SCAF, ktorá bola následne zlegalizovaná víťazstvom v pomerne neregulárnych 
voľbách za extrémne nízkej účasti, v ktorých bol generál Sísí zvolený za prezidenta. 
Politická polarizácia následkom usmrtenia tisícok islamistických demonštrantov 
a perzekúcií voči celému vedeniu Moslimského bratstva sa však výrazne prehĺbi-
la. Nárast sektárskeho násilia a absencia legitimity súčasného režimu v kombinácii 
s politickou apatiou spoločnosti tak výrazne ohrozuje budúci proces demokratickej 
tranzície Egypta. 

5.4. záver

Spoločenské nepokoje, ku ktorým došlo v Jordánskom kráľovstve, neboli také-
ho rozsahu ako v niektorých iných krajinách regiónu zasiahnutého Arabskou jarou 
(Egypt, Tunisko, Sýria). Aj napriek zlým socio-ekonomickým podmienkam mno-
hých Jordáncov, dôležitou príčinou udržania režimu bola súdržnosť elít v rámci vlá-
dy, kráľovskej rodiny a bezpečnostných zložiek (Goldberg, 2013). Jordánsky režim 
v tomto smere nejavil žiadne známky „erózie autority“, ktorá by mohla určitým spô-
sobom dopomôcť opozícii k zvrhnutiu režimu. V tomto smere sa ukazuje dôležitosť 
premennej inštitucionalizácie režimu, pomocou ktorej kráľ Abdalláh II. dokázal 
efektívne kooptovať a rozdeľovať opozíciu. Premenná bezpečnosti režimu, ktorá sa 
prejavovala nízkou mierou represií a relatívnou schopnosťou režimu odolávať vzni-
ku domácich teroristických hnutí, tiež výrazne napomohla k stabilite monarchie. 
Zásadným faktorom pre udržanie režimu tiež bol fakt, že jordánska opozícia, na 
rozdiel od opozičných hnutí v iných krajinách regiónu, počas protestov nespochyb-
ňovala samotné právo Hášimovského režimu vládnuť, ale požadovala iba špecifické 
politické reformy (Ryan, 2013). Pretrvanie jordánskeho režimu tak opäť ukazuje na 
dôležitosť konceptu tradičnej legitimity. Medzi akademikmi však prevláda presved-
čenie, že pokým budú jordánskemu režimu lojálne bezpečnostné zložky, stabilita 
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režimu bude závisieť viac na schopnosti efektívne sa vysporiadať s ekonomickými 
problémami, ako na akomkoľvek inom faktore vrátane tempa politických reforiem 
(Susser, 2013). Tento predpoklad tak reflektuje závery našej knihy s  ohľadom na 
primárnu úlohu ekonomických faktorov.

Pre porovnanie, Mubárak ktorý čelil podobným socio-ekonomickým zlyhaniam 
ako jordánsky kráľ, nedokázal pretrvať vo svetle protirežimových demonštrácií. Vy-
svetlení, ktoré vychádzajú z metodologických záverov štúdie je niekoľko. Na jednej 
strane, Mubárak nedokázal vytvoriť efektívny mechanizmus pripútania a zjednotenia 
prorežimových elít v rámci vládnej strany NDP. Rozsah potláčania opozície a silná 
manipulácia oficiálnych kanálov občianskej spoločnosti v kombinácii s dôsledným 
eliminovaním efektívnej opozície, zapríčinil nárast politickej apatie v spoločnosti. 
Apatické masy však dokázali protesty, ktoré prelomili bariéru strachu, zmobilizovať 
pre vyjadrenie nespokojnosti s režimom. Po druhé, ekonomický výkon Egypta bol 
v posledných dekádach výrazne brzdený korupciou, nízkou vzdelanosťou populá-
cie, vysokou nezamestnanosťou a zlými makroštrukturálnymi výsledkami, najmä  
v súvislosti so zahraničným dlhom, deficitom rozpočtu a obrovským odlivom deví-
zových rezerv. Prejavy ekonomického zlyhania na nízkom štandarde života Egyp-
ťanov tak boli kľúčovým faktorom vypuknutia protestov. Napokon, Mubárak ne-
dokázal zabezpečiť ani dostatočnú bezpečnosť režimu. Terorizmus v Egypte bol 
výrazným fenoménom a represívny aparát násilne potláčal disidentov v krajine. 
Všetky tieto faktory, spolu s úspechom revolúcie v Tunisku, napokon inšpirovali 
januárové protesty v roku 2011. Vďaka finálnej podpore protestujúcich zo strany 
armády dokázalo občianske hnutie zvrhnúť režim v Egypte.
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6.  
ostrovY staBIlItY a nestaBIlItY  

v streDneJ ázII:  
KomParácIa Kazachstanu a KIrgIzsKa

Peter Plenta

◆◆◆

V krajinách Strednej Ázie67, došlo od získania nezávislosti v roku 1991 len k šty-
rom zmenám ich lídrov. Kazachstan a Uzbekistan doteraz nemajú takúto skúsenosť. 
V Turkménsku, na rozdiel od ďalších prípadov, bol transfer moci rýchly a nenásil-
ný. Avšak stále išlo o efektívny prevrat, v ktorom bola kompletne porušená ústava 
a moc uchopila najsilnejšia frakcia (Abdukadirov, 2009: 292). V Tadžikistane vie-
dol neúspešný transfer moci k niekoľkoročnej občianskej vojne. V Kirgizsku vyús-
til do masových nepokojov, politických zmätkov a revolúcií v rokoch 2005 a 2010. 
V druhom prípade si revolúcia vyžiadala desiatky obetí a vyvolala chaos v krajine, 
ktorý neskôr prerástol do etnických nepokojov na juhu krajiny. 

Kazachstan a Kirgizsko stoja v mnohých ohľadoch na opačnom konci našej kom-
paratívnej analýzy najmä v  ekonomickej a  bezpečnostnej dimenzii. Kazašská re-
publika je pomerne bohatá a rozvinutá krajina s relatívne dobrým medzinárodným 
imidžom. Na čele krajiny už viac ako 20 rokov stojí prezident Nursultan Nazarbajev, 
ktorý je najdlhšie slúžiacim prezidentom v  regióne. Ekonomický rast a  stabilné lí-
derstvo sú sprevádzané určitou mierou prosperity aj pre časť populácie. Preto nie je 
prekvapujúce, že Isaacs (2010: 446) nazval Kazachstan ostrovom stability, najmä v po-
rovnaní s ostatnými post-sovietskymi krajinami, od autoritárskych štátov Turkmén-
ska a Uzbekistanu, slabých štátov Kirgizska a Tadžikistanu, až po politicky nestabilné 
krajiny ako Ukrajina a Gruzínsko. Podobne tak aj Frigeiro a Kassenova (2013: 128) 
píšu o Kazachstane ako „úspešnom príbehu“, keďže je bohatší, viac rozvinutý a dosa-
huje vyššiu mieru bezpečnosti ako jeho susedia. Kirgizsko je príkladom krajiny, ktorá 
sa z „ostrova demokracie“, ako bola nazvaná v 90-tych rokoch, zmenila na „ostrov 
nestability“, s častými protestmi a s revolúciami, ktoré zvrhli vládnucich prezidentov. 

Napriek značným ekonomickým rozdielom by sa porovnanie oboch krajín a ich 

67  Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan.
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režimov nemalo obmedzovať len na odlišnosti v ekonomickej úrovni, hoci tie zo-
hrávajú podstatnú úlohu. Režim prezidenta Bakijeva v Kirgizsku používal viaceré 
nástroje a politiky na podporu prežitia režimu, podobné tým v  Rusku a Kazachs-
tane.  Pád režimu v roku 2010, ktorý sa uskutočnil prakticky v priebehu 24 hodín, 
bol preto pre mnohých prekvapením. Režim na prvý pohľad vyzeral oveľa silnejšie 
ako počas vlády predchádzajúceho prezidenta Akajeva. Aj z týchto dôvodov viacerí 
autori považujú Kirgizsko za špecifický prípad, ktorý je odlišný od ostatných štátov 
regiónu. Napríklad podľa Dzhuraeva (2012: 2) je politický systém Kirgizska veľmi 
dynamický a viditeľne sa odlišuje od notoricky stabilných režimov v ostatných kraji-
nách. Podobne tak aj podľa Gurbuza (2013: 196) revolúcia v roku 2010 potvrdila, že 
Kirgizsko je rozdielne od ostatných stredoázijských republík, keďže v krajine nebol 
stabilný ani mäkký autoritarizmus reprezentovaný režimom prezidenta Akajeva, 
ani tvrdý autoritarizmus prezidenta Bakijeva. 

Udalosti v Severnej Afrike a na Blízkom východe počas Arabskej jari boli v post-
sovietskych štátoch  pozorne sledované, obzvlášť v Strednej Ázii. „Existuje medzi 
nimi viacero podobností, vrátane značne nerovnomernej distribúcie bohatstva  
v spoločnosti. Okrem toho existujú paralely aj v  nedemokratických politických 
systémoch, autoritárskych štruktúrach, potláčaní opozície, korupcii či nepotizme“ 
(Schmitz – Walters, 2012: 8). Ďalším podobným znakom sú (zvyčajne) dlhoroční 
lídri stojaci na čele štátu a koncentrujúci moc vo svojich rukách. Napriek tomu sú 
tieto krajiny v mnohých ohľadoch špecifické a odlišujú sa od štátov zasiahnutých 
Arabskou jarou inými tradičnými štruktúrami, rozdielnym historickým dedičstvom 
aj odlišnými externými vplyvmi. Zároveň je pravdou, že v ostatných rokoch zasiahla 
krajiny Strednej Ázie vlna nestability, ktorá sa netýkala len Kirgizska. Jej prejavy aj 
príčiny však boli odlišné – od teroristických útokov, cez sociálne nepokoje, konflik-
ty medzi elitou až po ozbrojený boj proti vládnym jednotkám. S výnimkou  Kirgiz-
ska však nepredstavovali významnú hrozbu pre pretrvanie režimov. 

Cieľom tejto kapitoly je podrobnejšie sa pozrieť na dva rozdielne príklady reži-
mov v regióne Strednej Ázie – Kazachstanu ako „ostrova stability“ a Kirgizska ako 
„ostrova nestability“. Na podporu našich argumentov boli použité aj informácie zís-
kané počas výskumných pobytov v Kirgizku a v Kazachstane v rokoch 2012 a 2013. 
Z našich predchádzajúcich zistení vyplýva, že ekonomická dimenzia by mala zohrá-
vať kľúčovú úlohu pri pretrvaní režimov. Nie je potrebná hlbšia analýza, aby bolo 
evidentné, že obe krajiny sa nachádzajú v  rozdielnych ekonomických situáciách. 
Na druhej strane, ekonomické bohatstvo je v Kazachstane prerozdeľované nerovno-
merne a je sústredené najmä do veľkým miest, pričom viaceré oblasti zostávajú chu-
dobné.  Ako ukazuje príklad udalostí v Žanaozene v roku 201168 ani Kazachstanu 

68 Počas udalostí v decembri 2011 v meste Žanaozen sa uskutočnili zrážky medzi políciou a nespoko-
jnými zamestnancami ťažobnej spoločnosti, pri ktorých zahynulo 16 osôb.
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sa nevyhýbajú prejavy sociálnej nespokojnosti. Hoci je ekonomická výkonnosť dô-
ležitá z dlhodobého hľadiska, je potrebné sa zamerať aj na inštitucionálnu a bezpeč-
nostnú výkonnosť, ktoré umožňujú lepšie pochopiť, prečo kazašský režim pretrval 
bez vážnych problémov a naopak, prečo sa  režim prezidenta Bakijeva zrútil v prie-
behu jedného dňa. Dôležité je to aj kvôli tomu, že sa prezident Bakijev poučil z nie-
ktorých chýb svojho predchodcu a pri koncentrácii moci sa inšpiroval praktikami 
iných post-sovietskych režimov. Cieľom kapitoly je porovnať režimy prezidentov 
Nazarbajeva a Bakijeva najmä s prihliadnutím na ich špecifiká. V prípade Kirgizska 
sa budeme vracať k vláde prezidenta Akajeva, vzhľadom na to, že viaceré faktory 
ovplyvňujúce (ne)stabilitu Bakijevovho režimu majú korene v ére jeho predchodcu.

6.1. Inštitucionálna výkonnosť 

Z hľadiska typológie režimov mali Kazachstan aj Kirgizsko autoritársky charak-
ter, ktorý má rovnaké plusy a  mínusy ako desiatky ďalších podobných systémov 
po celom svete. V oboch štátoch bola formálna a najmä neformálna moc koncen-
trovaná v rukách prezidenta a jeho rodiny. Z hľadiska indikátorov v oblasti inšti-
tucionálnej výkonnosti boli na tom obe krajiny veľmi podobne. V oboch štátoch 
bola prítomná reálna opozícia, v Kirgizsku bola dokonca zastúpená v parlamente. 
Väčšinu mandátov však mali prezidentské strany, Nur Otan v Kazachstane, respek-
tíve Ak Žol v Kirgizsku. Obe krajiny boli na tom rovnako aj podľa Indexu miery 
slobody, so skóre 5,5 boli hodnotené ako neslobodné. Rozdielny však bol počet ro-
kov vo funkcii, keďže prezident Nazarbajev v Kazachstane je vo funkcii od získania 
nezávislosti, zatiaľ čo Kurmanbek Bakijev sa k moci dostal v roku 2005. Na rozdiel 
od lídrov v  Uzbekistane, v Kirgizsku či v  Tadžikistane, ktorí musia čeliť rôznym 
formám domácej opozície, kazašský prezident Nursultan Nazarbajev má dlhé roky 
prakticky nikým nespochybniteľnú moc. Prezident je vo funkcii už viac ako 20 ro-
kov a kazašský režim, napriek niektorým problémom v posledných rokoch, možno 
označiť za najstabilnejší a  najúspešnejší v  regióne, čo zdôrazňujú najmä kazašskí 
autori. „Bez zveličovania možno povedať, že história vytvorenia nezávislej kazašskej 
štátnosti bola plne personifikovaná a spojená s jednou osobou. Úspechy dosiahnuté 
počas prvých rokov nezávislosti sú spojené s osobnosťou Nursultana Nazarbajeva“ 
(Sultanov, 2010: 75). Viacerí autori uvádzajú tri základné zdroje stability režimu 
v  Kazachstane. „1. Kazachstan je na tom ekonomicky lepšie ako okolité krajiny;  
2. Prezident Nazarbajev je veľmi schopný manévrovať politicky a ako osoba aj po-
litický líder má podiel na politickej stabilite; 3. Pasívna politická kultúra, ľudia nie 
sú politicky aktívni, občianska spoločnosť nie je veľmi rozvinutá, čo v tomto prípa-
de prispieva k  stabilite“ (Interview, ALM-2013-12-11a). Spomínaná stabilita bola 
garantovaná osobou prezidenta a preto aj viaceré snahy v ostatných rokoch treba 
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vnímať v tomto kontexte. Napríklad, iniciatíva s cieľom predĺžiť referendom man-
dát prezidenta do roku 2020, vyplývala z obáv zo zmeny na pozícii prezidenta, boja 
o  nasledovníctvo a  možnosti straty pozícií  časti elít. „Úvahy o  tom, že ak by sa 
niečo stalo Nazarbajevovi, tak nikto nemôže predpovedať ako by sa krajina vyvíjala 
v nasledujúcich dňoch a týždňoch,  nehovoria príliš o tom, že takzvaná stabilita má 
hlbšie korene“ (Interview, ALM-2013-12-11a).

Na začiatku 90-tych rokov sa všeobecne verilo, že práve Kazachstan by sa mohol 
stať jedným zo štátov najviac vystavených riziku nestability. Dôvodmi mali byť naj-
mä heterogénna spoločnosť, v ktorej Kazaši netvorili ani polovicu populácie, eko-
nomický prepad, emigrácia najvzdelanejších obyvateľov, konflikt medzi elitou ako 
aj potenciálny nárast radikálnejších foriem islamu. Aj z týchto dôvodov sa prezident 
Nazarbajev v prvých rokoch svojej vlády viac sústredil na rozvoj štátu a štátnych 
inštitúcií ako na budovanie svojho režimu. Podobne situáciu vníma aj Cummings 
(2002a: 62), podľa ktorej zo všetkých stredoázijských režimov, práve Nazarbajevov 
kládol od začiatku najväčší dôraz na budovanie štátu a táto politika spravila z Ka-
zachstanu z  inštitucionálneho uhľa pohľadu najstabilnejšiu krajinu regiónu. Táto 
skutočnosť mohla spôsobiť základný rozdiel v nestabilite režimov v Kirgizsku, ktoré 
sa v  prvých rokoch nezameralo na budovanie štátnych inštitúcií. Neskoršie sna-
hy kirgizských prezidentov prebrať politické nástroje používané v Kazachstane či 
v Rusku preto nemohli dlhodobo uspieť, keďže nestáli na stabilných základoch, 
ktorými sú funkčný a efektívny štát. Okrem budovania štátu a inštitúcií však bola 
Nazarbajevova vláda, podľa Cummings (2002a: 62), charakterizovaná aj ďalšími čr-
tami, akými sú absencia ideológie v prospech manažérskeho typu líderstva, klepto-
kratická ekonomika, silný personalizmus opierajúci sa o korupciu, patrimonializ-
mus a úplatky. 

Rozdielom oproti režimom v Kirgizsku bola aj schopnosť prezidenta Nazarba-
jeva udržať pomerne stabilný okruh elity a potenciálnych súperov buď kooptovať, 
alebo efektívne vyradiť z politického zápasu. Typickou črtou kazašskej politickej eli-
ty je, že nikdy nebola vnútorne súdržným monolitom, ale pozostávala z rozdielnych 
skupín a  kľúčových osobností, ktorých úroveň vplyvu priamo závisí na blízkosti 
k hlavnému centru politického rozhodovania – prezidentovi (Satpaev, 2007: 288). 
Najmä spočiatku prezident uprednostňoval spoluprácu s potenciálnymi vyzývateľ-
mi moci pred represiou. „Kooptácia bola dosahovaná dvoma základnými metóda-
mi: zamestnaním a politikami. Tieto osoby boli buď kooptované, alebo efektívne 
„upratané“ ako veľvyslanci“ (Cummings, 2005: 108). Prezident vytvoril systém,  
v ktorom postavenie jednotlivých elít plne závisí na ňom a realizácia nezávislej po-
litiky na vyššej úrovni je prakticky nemožná. „Prezident bol opatrný, aby žiadny 
predstaviteľ elity nemal dlhodobo väčšiu moc ako ostatní. Kým sa Nazarbajevovi 
podarí udržať tento systém pod kontrolou, pôsobí vysoko efektívne ako v oblasti 
udržania lojality tak aj v  oblasti ekonomiky“ (Roberts, 2012: 2). Tvrdšie nástroje 
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voči oponentom boli použité až vtedy, keď sa otvorene postavili voči prezidentovi 
a začali podporovať opozíciu. Pravdou však je, že z okruhu elity boli zaznamena-
né odchody vysoko postavených členov, akými boli bývalý predseda vlády, jeden 
z najvýznamnejších bankárov, či bývalý zať prezidenta, ktorý bol v Kazachstane od-
súdený a musel požiadať o azyl v zahraničí.

Sally N. Cummings (2005) sa vo svojom výskume zamerala aj na hierarchiu ka-
zašskej elity, pričom na jej vrchole identifikovala prezidenta. Za ním nasledovali 
osoby v prezidentskej administratíve zodpovedné za oblasti domácej bezpečnosti 
a  ekonomických reforiem, ako aj osoby s  osobným vplyvom na prezidenta, kto-
ré nie vždy vykonávali formálne funkcie. Medzi tieto menej viditeľné osoby patria 
členovia prezidentovej rodiny, priatelia prezidenta, alebo  zahraniční ekonomickí 
poradcovia. Základný pohyb v politických procesoch je spôsobený zápasom medzi 
rozličnými záujmovými skupinami. Prezident je vnímaný ako osoba, ktorá vyvažuje 
a určuje nárast či pokles moci medzi jednotlivými skupinami (Rahmetov, 2011: 3). 
Práve v  týchto procesoch prezident Nazarbajev ukázal značnú dávku schopností.  
V období medzi rokmi 1991 a 2001 sa okruh elity zmenšil a stal sa viac homogén-
ny a centralizovaný. Jednou z príčin bolo presťahovanie hlavného mesta a teda aj 
centra moci z Almaty do Astany v roku 1997. Tým, že prezident si jednoducho časť 
elity nezobral so sebou, čím došlo k jej zúženiu, keďže jej bývalí príslušníci zostali 
v Almaty.

Kvôli neistote a nepredvídateľnosti tranzície sa prezident Kazachstanu spolieha 
na neformálne formy politiky a formálne ústavné právomoci na zachovanie svojej 
vlády (Isaacs, 2011: 130). Tradičné štruktúry a rodinné prepojenia zohrávajú v po-
litike stredoázijských krajín stále významnú úlohu, v prípade Kazachstanu však nie 
sú až také zjavné. Ďalšou osobitosťou kazašského režimu je, že do vysokých po-
zícií majú prístup aj osoby, ktoré preukázali svoju odbornosť a  schopnosti. Hoci 
kmeňový faktor hrá úlohu v  Nazarbajevovej personálnej politike, najdôležitejšie 
kritériá pre menovanie do kľúčových vládnych pozícií boli lojalita voči prezidentovi 
a odbornosť (Heinrich, 2010: 37). Ďalším úspechom kazašského prezidenta bolo, že 
došlo k delegitimizácii regionálnej moci v očiach populácie. Prezident Nazarbajev 
sa stal preto „imúnnym“ voči obviňovaniu za chyby, keďže regionálne autority slú-
žili ako nárazník medzi centrálnymi inštitúciami a populáciou (Cummings, 2005: 
107). Naopak, v prípade Kirgizska boli regionálni guvernéri, akimovia, vnímaní ako 
predĺžená ruka prezidenta a počas nepokojov a demonštrácií sa stali jedným z hlav-
ných terčov protestujúceho davu.

Ďalšou črtou, ktorá odlišuje režim prezidenta Nazarbajeva od režimov v Kir-
gizsku, je absencia silnejších protivládnych či protiprezidentských demonštrácií 
prakticky počas celého obdobia jeho vlády. „Kazaši vo všeobecnosti nie sú 
politicky aktívni, najmä v  prípade, ak by mali prevziať iniciatívu. Idea stability 
a prosperity je pomerne silná, sme na tom lepšie ako ostatní, a existuje obava, že 
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by sme o to mohli prísť. To bráni ľuďom v sociálnej mobilizácii. Väčšina protestov 
je uskutočnila na základe ekonomických problémov, nie politických“ (Interview, 
ALM-2013-12-11b). Rozhodnutie administratívy mesta Žanaozen uskutočniť 
oslavy 20. výročia nezávislosti na hlavnom námestí, na ktorom pracovníci ropnej 
spoločnosti už niekoľko mesiacov demonštrovali, sa skončilo zrážkami medzi 
políciou a  demonštrantami, počas ktorých 16 ľudí zomrelo a  ďalších viac ako 
100 bolo zranených (Frigeiro – Kassenova, 2013: 128). Udalosti v Žanaozene boli 
silným prejavom sociálnej nespokojnosti, avšak nemali protivládny charakter, 
respektíve medzi požiadavkami nebolo napríklad odstúpenie prezidenta. Väčšina 
odborníkov tiež odmieta spájať tieto udalosti s Arabskou jarou. „Viacerí hovoria, 
že Žanaozen bol pokračovaním Arabskej jari. Nebol. K týmto udalostiam došlo na 
základe ekonomickej nespokojnosti robotníkov, diskriminovaných zahraničnými 
investormi“ (Interview, AST-2013-11-29). Zároveň sa ukázalo, že regionálni pred-
stavitelia sa snažili tajiť reálny stav, čo neskôr vyústilo k zmenám v štátnej admini-
stratíve. Ako bolo spomínané vyššie, protivládne demonštrácie boli v Kazachstane 
výnimočné. „Protesty, pri ktorých Kazaši priamo vyzvali Nazarbajevovu vládu, mali 
krátke trvanie a  získali si len minimálnu podporu. Jediná doteraz významnejšia 
demonštrácia proti Nazarbajevovej vláde sa uskutočnila 8. decembra 1996, trvala  
3 hodiny a zúčastnilo sa jej 3500 ľudí“ (McGlinchey, 2009: 130). Pochopiteľne to ne-
znamená, že by v Kazachstane neboli demonštrácie, tie sa však vo väčšine prípadov 
koncentrujú na iné ako politické požiadavky. 

Hoci bol Bakijev zvolený v prezidentských voľbách v roku 2005 s výrazným ná-
skokom, žiadna mocenská skupina, vrátane tej okolo prezidenta, nebola schopná 
samostatne konsolidovať moc. Hlavní aktéri so zázemím v  politike, ekonomike 
a organizovanom zločine preto vytvorili niekoľko aliancií (Engvall, 2011: 54). Už 
v priebehu prvého roku sa od Bakijeva odvrátila väčšina lídrov Tulipánovej revolú-
cie, ktorí prešli do opozičného tábora. V novembri 2006 skupina opozičných lídrov 
zorganizovala v hlavnom meste protesty s účasťou 20 000 osôb. Protestujúci poža-
dovali ústavné reformy, ale tiež rezignáciu prezidenta. „Nielen, že kirgizská politic-
ká elita zistila, že jedným z Bakijevových záujmov bolo ukradnúť najlukratívnejšie 
aktíva kirgizského štátu, ale táto politická elita sa aktívne spoliehala na pouličné 
protesty v snahe odstaviť Bakijeva od moci“ (McGlinchey, 2011: 105). V tomto mo-
mente bola opozícia blízko k  zvrhnutiu režimu. Avšak Bakijev tento pokus ustál 
a  odvtedy pracoval na neutralizácii opozície. Nasledovalo ústavné referendum  
a  parlamentné voľby, v ktorých zvíťazila novo založená prezidentská strana Ak Žol. 
Bakijev sa snažil opozičných lídrov donútiť odísť do exilu, zavrieť do väzenia alebo 
zastrašiť. „Avšak ľahkosť s  akou bol Bakijev odstránený demonštrantami napriek 
snahe konsolidovať moc ukazuje, že to nerobil správnym spôsobom, teda kooptáci-
ou elít a budovaním legitimity; namiesto toho premárnil revolučnú legitimitu, ktorú 
spočiatku mal“ (Frigeiro – Kassenova, 2013: 126-127).
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Keď sa 6. apríla 2010 približne 3000 ľudí v severokirgizskom meste Talas zúčast-
nilo na opozičnej demonštrácii, zrejme nikto v Kirgizsku netušil, že v nasledujúci 
deň bude musieť prezident Bakijev utiecť na juh krajiny, čím sa jeho režim de facto 
skončí. Počas demonštrácie polícia zatkla opozičných lídrov a pokúsila sa rozohnať 
dav. Protestujúci však obsadili sídlo regionálnej administratívy, zajali guvernéra 
a  požadovali prezidentovu rezignáciu. Bakijev vyslal na miesto špeciálne sily na 
znovuzískanie kontroly. Ďalší deň protesty pokračovali v  hlavnom meste počas 
ktorých, pri stretoch s políciou a prezidentovou gardou, zahynulo 86 ľudí a 1 651  
bolo zranených (Collins, 2011: 156). Za tieto udalosti bol v júli 2014 Bakijev v nep-
rítomnosti odsúdený na doživotie a zhabanie majetku. Rovnaký trest dostal aj pre-
zidentov brat Žanys.

Pri etnických nepokojoch medzi Kirgizmi a Uzbekmi na juhu krajiny v júni 2010 
zahynulo viac ako 400 osôb a desaťtisíce obyvateľov ušli zo svojich domovov. Po 
týchto udalostiach viacero analytikov začalo písať o Kirgizsku ako o zlyhanom či 
zlyhávajúcom štáte. Tieto udalosti predstavovali extrém aj v kirgizskom kontexte, 
ktorý je plný nepokojov, demonštrácií a násilností. Ako napísal Abazov (2003: 44), 
moderná história Kirgizska je bohatá na politické turbulencie, ktoré ovplyvňujú 
mnohé aspekty života v krajine. 

Ako uvádza Collins (2011: 151-152), „podľa štandardov postsovietskeho sveta 
boli kirgizské režimy, ktoré padli v rokoch 2005 a 2010, slabé. No zameranie sa len 
na slabosť režimu a na ďalšie štrukturálne faktory nie je dostatočným vysvetlením 
jeho kolapsu.“ V tomto možno s autorkou súhlasiť. Protesty v Biškeku začali ako 
zhromaždenie stoviek ľudí, čo nebolo v zásade ničím výnimočným. Až použitie ná-
silia proti demonštrantom, vrátane ostreľovačov spôsobilo viac-menej spontánnu 
mobilizáciu v hlavnom meste. Ich motiváciou bolo potrestať ľudí, ktorí boli zod-
povední za smrť demonštrantov69. Avšak ani rozhorčený dav nevysvetľuje, prečo 
sa s ním Bakijevov režim nedokázal vysporiadať. Na povrchu vyzeral jeho režim 
silnejší ako režim jeho predchodcu, navyše bol ochotný použiť aj silu. Bakijev sa 
snažil posilniť najmä donucovací aparát, aby bol schopný podobné akcie potlačiť. 
Vysvetlenie tohto paradoxu ponúka Collins (2011: 153): „Hoci mal Bakijev rozsiah-
le prezidentské právomoci, hegemonistickú stranu a silné bezpečnostné štruktúry, 
nenastala žiadna zmena v klanových štruktúrach, ktoré podkopávali štátne inštitú-
cie, efektivitu štátu a vládu zákona. Na tejto úrovni Bakijev v skutočnosti oslabil svo-
ju pozíciu vylúčením súperiacich klanov a ďalších záujmových skupín v prospech 
svojej rodiny.“ 

69 Počas výskumu v Kirgizsku som sa však stretol aj s názormi, že akcia bola dopredu naplánovaná 
a pripravená opozíciou či dokonca Ruskom, vrátane distribúcie zbraní pre demonštrantov. Ide však 
o názory, ktoré boli v menšine. 
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Podľa Waya (2010: 244) Kirgizsko počas vlády prezidenta Askara Akajeva70 uká-
zalo vplyv slabého štátu na kolaps režimu. Režim za vlády Akajeva bol charakte-
rizovaný slabou stranou, slabou kontrolou štátu nad ekonomikou a slabým donu-
covacím aparátom. Nový prezident Bakijev sa poučil z  chýb svojho predchodcu, 
vybudoval vládnucu stranu a jeho rodina prevzala kontrolu nad ekonomikou ako aj 
nad donucovacím aparátom. Na druhej strane sa však Bakijev nevenoval budovaniu 
štátu a  štátne inštitúcie naďalej fungovali len do takej miery, aby neobmedzovali 
moc prezidenta. Podobne tak aj Engvall (2011: 29) zdôrazňuje, že jedným z najdô-
ležitejších dôsledkov po páde sovietskeho režimu aj režimov prezidenta Akajeva 
aj Bakijeva je absencia budovania kirgizského štátu. Napriek tomu, že každý z reži-
mov prijal nový súbor pravidiel a zákonov, neexistovali efektívne štátne inštitúcie 
regulujúce systém. „Všetci si boli istí, že Bakijev je príliš silný na to, aby mohol 
byť len tak odstránený. Ale aj tak padol. V skutočnosti bol prezident inštitucionál-
ne veľmi slabý“ (Interview, BIS-2012-11-19). Na druhej strane však Engvall (2011: 
71) pripúšťa, že Bakijevova stratégia kontroly nad všetkými nástrojmi štátnej moci 
budovaním vertikálnej moci, inšpirovaná ruským modelom, priniesla určité úspe-
chy. Najmä, ak ju porovnáme so zlyhanou vertikálnou integráciou politickej moci 
pod Akajevom, kedy štátne funkcie, vrátane kontroly nad výberom daní, územím, 
zákonnosťou a  násilím, boli rozptýlené a  decentralizované. Bakijev konsolidoval 
svoju moc dodatkami k  ústave, vytvorením vlastnej strany, ktorá získala väčšinu 
v  parlamente a  využitím ekonomických zdrojov na posilnenie bezpečnostných  
štruktúr.

Klanové štruktúry, ktoré sa pokúšali sovieti rozložiť, pretrvali dodnes a stále tvo-
ria základ kirgizskej politiky. V skutočnosti sila regionálnych, klanových a kmeňo-
vých lojalít, rovnako ako personalistické vzťahy patrón-klient, boli počas sovietskej 
vlády skôr posilnené“ (Dukenbaev - Hansen, 2003: 6). Aj keď je rozdelenie na se-
verné a  južné klany značným zjednodušením kirgizskej politiky, nie je náhodou, 
že „severania“ vládli v Kirgizsku do roku 2005 a protesty proti nim boli najsilnejšie 
na juhu krajiny.  „Južania“, ktorí vládli do roku 2010, čelili revolúcii na severe štátu. 
Prezidenti Akajev a najmä Bakijev však do týchto tradičných vzťahov pridali aj nové 
prvky, najmä spoliehanie sa na najbližších členov rodiny, ktorí de facto koncentro-
vali moc vo svojich v rukách. Okrem obsadzovania funkcií si prezidentské rodiny 
privlastnili aj veľký podiel štátnych príjmov, ale aj príjmov z nelegálnych zdrojov 
a zahraničnej pomoci. „Bakijevových sedem bratov a dvaja synovia mali podiel zo 
štátneho bohatstva cez politické nominácie a obchodné dohody. Prezidentova rodi-
na si údajne privlastnila polovicu ročného zisku vodnej elektrárne Togtogul a mala 
miliónové zisky z  dodávky paliva pre americkú základňu“ (Collins, 2011: 153).  
Okrem toho, Bakijev dosadil členov svojej rodiny a najbližších spolupracovníkov na 

70 1991 – 2005.
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čelo väčšiny ministerstiev, pričom ďalší členovia prezidentovej elity ovládali pozície, 
akými boli rada národnej bezpečnosti či úrad generálneho prokurátora.

Existencia silnej prezidentskej strany je jedným z faktorov, ktorý by mal napo-
máhať pretrvaniu režimu. Aj v postsovietskom priestore sa tento trend rozmohol, 
najmä po nástupe ruského prezidenta Putina, ktorý vytvoril dominantnú politickú 
stranu a stal sa vzorom pre postsovietskych lídrov. Vývoj v stredoázijskom regió-
ne ukázal nový model straníckej politiky, v  ktorom je silný prezident obklopený 
dominantnou superstranou ako výsledkom „súťaživých“ a  dobre zmanažovaných 
volieb (Bowyer, 2008: 4). Silu politických strán určuje Way (2010: 232) na základe 
niekoľkých kritérií. Slabé vládnuce strany identifikuje v prípade, ak sú držitelia moci 
napojení na viacero súperiacich skupín. Naopak, strany so strednou silou existujú, 
ak má líder prístup k jednej dominantnej vládnucej strane s inštitucionalizovaným 
systémom patronáže. Príkladom sú strany Jednotné Rusko alebo Ak-Žol v Kirgiz-
sku. Nakoniec, strany s vysokou silou sú definované existenciou jednej inštituciona-
lizovanej vládnucej strany, ktorá je podporovaná ďalšími, nemateriálnymi zdrojmi 
jednoty, čo ju robí menej zraniteľnou v čase ekonomickej krízy a výkyvom vo vní-
maní jej sily. 

Podľa týchto charakteristík vládnucu stranu v  Kazachstane Nur Otan možno 
zaradiť medzi „stredne silné“ strany, keďže je dominantná, má inštitucionalizova-
ný systém patronáže, avšak nemá žiadnu oficiálnu ideológiu a bola založená naj-
mä kvôli podpore prezidenta Nazarbajeva. Nur Otan formálne vznikla v roku 2006 
zlúčením strany Otan s  ďalšími proprezidentskými stranami71. „Politické strany 
v Kazachstane sú vo všeobecnosti slabo organizované, s centralizovanými rozhodo-
vacími štruktúrami a nízkou participáciou členov. Majú nedostatok zdrojov aj orga-
nizačnej a komunikačnej infraštruktúry“ (Heinrich, 2010: 32). Avšak prezidentská 
strana sa vymyká tejto charakteristike, kvôli množstvu zdrojov, ktoré má k dispozí-
cii, mediálnej podpore a vytvoreným štruktúram, vrátane mládežníckej organizácie. 
Opozičné strany väčšinou nie sú zakázané, no ich činnosť je výrazne sťažená. Na 
druhej strane však viacerí odborníci hovoria o  Nur Otan ako o slabej strane, najmä 
kvôli absencii ideológie a slabom prepojení so spoločnosťou. „Treba povedať, že Nur 
Otan je veľmi slabá, Nazarbajev si ju založil k svojmu obrazu a ak by nebolo jeho, 
tak strana vôbec neexistuje“ (Interview, ALM-2013-12-11a). Často je zdôrazňovaná 
najmä jej úloha pri podpore prezidenta. „Nur Otan nie je strana s nejakou ideoló-
giou, nemá žiadnu politickú líniu. Nur Otan bola vytvorená prezidentom a nemôže 
existovať bez neho. Je to formálny systém na legitimizovanie režimu a mechanizmus 
na formalizáciu prezidentských rozhodnutí“ (Interview, ALM-2013-12-11b). Avšak 
strana má v politickom systéme Kazachstanu viacero ďalších úloh. Napríklad podľa 
Isaacsa (2011: 131, 132) má strana úlohu hlavnej „roztlieskavačky“ Nazarbajevovho 

71 Vo vedení jednej z nich stála prezidentova dcéra.
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líderstva, poskytuje prezidentovi širšiu legitimitu vo vzťahu k verejnosti a slúži mu 
ako nástroj väčšej kontroly nad formálnymi politickými inštitúciami a štátnymi or-
gánmi. Ďalšou často uvádzanou funkciu je, že umožňuje ľuďom dostať sa do lepších 
funkcií. Mnoho ľudí sa k Nur Otan pridalo nie preto, že by chceli podporiť režim, 
ale preto, že chcú urobiť kariéru (Interview, AST-2013-11-29). Navyše, strana fun-
guje na základe vzťahov patrón-klient. „Je to formálna organizácia, ale sú tu patróni, 
ľudia pri moci, ktorí si vytvorili vlastnú klientelu. Poskytujú politickú podporu,  po-
zície a prácu výmenou za svoju podporu“ (Interview, ALM-2013-12-13). 

Nur Otan dominuje parlamentu a  verejnej debate. Je najpočetnejšou stranou 
v krajine so 740 000 členmi a 3400 zástupcami v regionálnej legislatíve a nižších 
úrovniach vlády (Heinrich, 2010: 33). V parlamentných voľbách v roku 2007 získala 
všetky možné mandáty, keď žiadna ďalšia strana neprekročila 7 % kvórum potreb-
né pre vstup do parlamentu. Vo voľbách v  roku 2012 ostala naďalej najsilnejšou 
stranou s  absolútnou väčšinou hlasov, ale do parlamentu sa dostali aj dve ďalšie 
strany, ktoré tvoria formálnu opozíciu. Ešte slabšie ako strany v  Kazachstane sú 
však strany v Kirgizsku, minimálne do roku 2010. O to viac mala silná prezidentská 
strana pomáhať pri pretrvaní režimu. „Proces formovania politických strán a  ich 
vzťahov s ostatnými politickými inštitúciami prebiehal mimoriadne zložito. Počas 
prieskumu v novembri 2004 34,1 % respondentov nedokázalo uviesť meno žiadnej 
politickej strany v Kirgizsku“ (Bogatyrev, 2008: 28). Politické strany v Kirgizsku sú 
štruktúry formované personálne-regionálnymi spojenectvami so slabou organizač-
nou kapacitou (Alkan, 2009: 363). 

Prvý kirgizský prezident Akajev dlho odolával snahám o vytvorenie prezident-
skej politickej strany. Stalo sa tak až v roku 2003, kedy sa spojilo niekoľko propre-
zidentských strán a vytvorili stranu Alga, za ktorou stála jedna z prezidentových 
dcér. Avšak táto strana nezískala dominantné postavenie a v parlamentných voľbách 
v  roku 2005 získala len 19 mandátov. Ani prezident Bakijev nevytvoril okamžite 
politickú stranu. Stalo sa tak až v roku 2007, ako súčasť ďalších opatrení na elimino-
vanie politickej opozície. To sa mu podarilo, keď strana Ak Žol získala v parlament-
ných voľbách  absolútnu väčšinu hlasov, hoci vznikla len 3 mesiace pred nimi. Táto 
strana mala podobné funkcie ako Nur Otan, to znamená, že prezident pomocou nej 
ovládal parlament. Rovnako tak bola založená na vzťahoch patrón-klient, hoci pre 
relatívnu krátkosť jej existencie sa táto črta naplno nerozvinula. 

Stredoázijské režimy sa stali veľmi efektívne v  budovaní potemkinovskej de-
mokracie cez vytvorenie a  financovanie „vládnych mimovládnych organizácií“72 
a v regulovaní politických strán na podporu vlády (Boonstra, 2012: 3). Vo všetkých 
stredoázijských krajinách existujú formálne demokratické inštitúcie od parlamentov,  
 

72  V angličtine označované ako GONGO - Government organized non-governmental organizations.
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volieb a politických strán, cez deľbu moci, formálne nezávislých súdov až po ústavy 
garantujúce práva občanov. Ako však uvádzajú viacerí autori, ide len o  fasádu 
zakrývajúcu skutočný charakter režimov. V  tomto kontexte  stredoázijské vlády 
nie sú výnimkou, keďže väčšina režimov na svete využíva demokratické inštitúcie 
na legitimizovanie svojej moci. „Vlády stredoázijských štátov manipulujú voľby, 
prezidentské aj parlamentné, v  snahe zabezpečiť si hegemóniu nad politickými 
a ekonomickými záležitosťami. Hoci existuje formálna separácia moci, rovnováha 
moci je silne vychýlená v prospech exekutívy“ (Abdukadirov, 2009: 288). 

Politická opozícia v Kazachstane bola postupne oslabovaná a s každými parla-
mentnými voľbami strácala mandáty v parlamente, až ich nakoniec stratila úplne. 
Vzhľadom na situáciu v krajine sa odmietla zúčastniť predčasných prezidentských 
volieb 2011 a  tým ich legitimizovať. Režim tak stavia vlastných kandidátov, ktorí 
vytvárajú zdanie pluralitných volieb. Okrem legálnych nástrojov, ktoré obmedzujú 
možnosti opozičných kandidátov uchádzať sa o  funkcie, dochádza aj k zatknutiu 
a odsúdeniu niektorých opozičných lídrov. Ďalším nástrojom režimu ako minima-
lizovať šance opozície, boli súdne procesy proti bývalým členom prezidentovej elity, 
ktorí sa rozhodli vystúpiť proti prezidentovi a podporiť opozíciu svojim vplyvom 
alebo financiami. Niektorí boli donútení stiahnuť sa z verejného života, iní museli 
utiecť do zahraničia po tom, ako sa voči nim začalo trestné stíhanie, zvyčajne za 
ekonomické zločiny. Väčšina reálnej politickej opozície je tak v súčasnosti aktívna 
najmä v zahraničí. Momentálne neexistuje výraznejšia opozícia ani na úrovni ob-
čianskej spoločnosti či tradičných štruktúr, naopak, dá sa predpokladať že prezident 
Nazarbajev má podporu väčšiny populácie, respektíve väčšina populácie ho toleru-
je. Najvýznamnejšie hrozby tak doteraz pochádzali od bývalých členov prezidentov-
ho kruhu, ktorých sa však rýchlo podarilo eliminovať. „Prežitie režimu často závisí 
na schopnosti udržať spolu vládnucu koalíciu a  zabrániť aktérom mimo koalície 
spájať sa a získavať silu, keďže občianske organizácie môžu hrať úlohu pri páde au-
toritárskeho režimu, ale len zriedkavo to dokážu sami“ (Radnitz, 2010: 17).

Po svojom zvolení za prezidenta si Bakijev začal zvyšovať formálne právomoci po 
vzore Kazachstanu a  Ruska a zároveň  zhromažďoval politický a ekonomický vplyv 
svojej rodiny. Na konci roku 2006 občianska spoločnosť, opozičné strany a väčšina 
poslancov vytvorili koalíciu proti Bakijevovym návrhom na zmeny v ústave a vo-
lebných zákonoch. Práve v tomto období bol Bakijev najviac vystavený opozičnému 
tlaku a reálne hrozilo jeho odstránenie z funkcie. Nakoniec bol donútený podpísať 
novú verziu kirgizskej ústavy, významne obmedzujúcu prezidentské právomoci. 
Toto bola prvá výrazná udalosť demonštrujúca Bakijevovu slabosť, nezvyčajnú pre 
prezidenta v Strednej Ázii, ale zároveň to bola aj posledná ukážka jeho slabosti (Ju-
raev, 2010: 2). V roku 2007 ústavný súd zrušil platnosť týchto zmien. 

Prezident v tom istom roku cez referendum zmenil ústavu a následne vyhlásil 
predčasné parlamentné voľby v ktorých vyhrala nová prezidentská strana Ak Žol. 
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V júli 2009 Bakijev v prezidentských voľbách získal 76 % hlasov. „Obdobie od par-
lamentných volieb v roku 2007 by sa dalo nazvať obdobím Bakijevovej agresívnej 
koncentrácie moci. Po kontrole parlamentu cez stranu Ak Žol Bakijev začal posil-
ňovať moc rodiny v krajine“ (Juraev, 2010: 2). Pohodlná ústavná väčšina po zma-
nipulovaných parlamentných voľbách prezidentovi umožnila iniciovať ústavné aj 
mimo ústavné zmeny, ktoré mali zrejme pripraviť pôdu pre dynastické odovzdanie 
moci v roku 2014 do rúk syna Maxima (Horák, 2010). Politická opozícia nemohla 
využívať formálne inštitúcie v štáte na opozičnú činnosť. Keďže prezidentova rodina 
okrem politickej moci kontrolovala aj ekonomické toky a donucovací aparát, „opo-
zícia začala využívať neformálne inštitúcie kurultai (ľudové zhromaždenia) ako me-
tódu stretávania sa s ľuďmi s hlbšími kultúrnymi koreňmi a vyššou váhou ako pro-
testy organizované mimovládnymi organizáciami v Biškeku (Collins, 2011: 153). 

Režimy v Kazachstane aj Kirgizsku v roku 2010 možno označiť ako autoritárske, 
v ktorých držitelia moci využívali celý rad nástrojov na obmedzenie činnosti opozí-
cie, mimovládnych organizácií či nezávislých médií. „Demokracia je videná lídrami 
Strednej Ázie ako priama hrozba pre ich existenciu a je v protiklade so životnými 
záujmami elít“ (Boonstra, 2012: 2). Na rozdiel od tvrdších režimov, režimy v Kirgiz-
sku a Kazachstane sústredili svoje zásahy najmä na obdobie pred a počas volieb a ich 
opatrenia boli zamerané na osoby predstavujúce priamu alebo nepriamu hrozbu. 
„Obťažovanie a zastrašovanie opozičných kandidátov a inštitúcií spojených s opozí-
ciou bolo zaznamenané v mnohých postsovietskych krajinách. Bežnou formou za-
strašovania je selektívna aplikácia práva a zneužívanie právnych nástrojov“ (Birch, 
2011: 719). Cummings (2005: 108) zdôrazňuje, že „v priebehu 90-tych rokov sa za-
čala elita v Kazachstane uchyľovať k represívnym nástrojom, hoci predtým využí-
vala skôr legálne nástroje. Obzvlášť zjavné boli hrozby opozícii, masovým médiám 
a politickým stranám. To zahŕňalo aj prípad bývalého predsedu vlády Kazhegeldina, 
ktorý bol vylúčený z prezidentských volieb v roku 1999.“ 

Právo na slobodu vyjadrovania je formálne garantované kazašskou ústavou. 
Ako však uvádzajú mimovládne organizácie aj viacerí autori, v Kazachstane sa po-
stupne  zhoršovala situácia. Incidenty spojené s vládnou represiou médií, sankcie 
voči žurnalistom, uzavretie médií, odmietnutie prístupu k tlačiarenským službám 
a akcie proti opozičným názorom postupne narastali (Heinrich, 2010: 39). Ústavné 
garancie slobody informácií a  médií nezastavili lídrov v  zastrašovaní žurnalistov 
a nezávislých médií po kritike vládnych predstaviteľov. Využívali tiež medzery v zá-
konoch na obvinenia nezávislých žurnalistov legálnymi cestami (Abazov, 2003: 43). 
Jedným zo spôsobov ako obmedziť činnosť opozičných novín bolo odmietnutie tla-
čiarenských služieb pre opozičné médiá, keď ich majitelia „dobrovoľne“ odmietali 
poskytovať takéto služby nezávislým či opozičným denníkom, vediac, že by čelili 
následkom zo strany vlády. Okrem toho, hlavné televízne a rádiové stanice boli po-
čas privatizácie kúpené priamo členmi prezidentovej rodiny alebo jeho blízkymi 
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spolupracovníkmi. Nezávislé rádiové a televízne stanice boli zrušené a národná tele-
vízia bola monopolizovaná štátnou televíznou spoločnosťou Kabar, kontrolovanou 
prezidentovou dcérou (Cummings, 2002b: 8).

„Obaja prezidenti, Akajev aj Bakijev, pri nástupe k moci sľubovali demokraciu 
a spravodlivosť, ale čoskoro sa stali autoritárskymi lídrami, charakterizovaní nepo-
tizmom a nerešpektovaním vlády zákona. V Bakijevovom prípade bol tento posun  
rýchlejší, jeho pokus potlačiť mimovládne organizácie a médiá bol silnejší a korup-
cia rozšírenejšia“ (Frigeiro – Kassenova, 2013: 125-126). Zásahy proti slobode zhro-
mažďovania a nezávislým médiám boli horšie ako za Akajeva. V roku 2008 vláda 
viedla viac ako 50 súdnych prípadov proti novinárom (Collins, 2011: 153). V marci 
2010 v Kirgizsku neexistovali žiadne slobodné médiá. Súdy zrušili posledné nezá-
vislé noviny a udelili im pokutu viac ako 110 000 dolárov za „napadnutie“ preziden-
ta (Collins, 2011: 155-156). Avšak Bakijevovi sa nepodarilo kontrolovať vysielanie 
ruských staníc, ktoré sú dodnes pre časť kirgizskej populácie najdôveryhodnejším 
zdrojom informácií. Kremeľ sa otočil proti Bakijevovi potom, čo si vzal v roku 2009 
ruskú pôžičku a  neskôr sa vzoprel požiadavke na uzavretie americkej základne. 
„Pár týždňov pred revolúciou v roku 2010 Rusko kompletne zaútočilo na Bakije-
va, čo sa nikdy pred tým nestalo“ (Interview, BIS-2012-11-21). Ruské médiá začali 
informovať o korupcii spojenej s Bakijevom a jeho rodinou. To, spolu s ekonomic-
kými sankciami vedúcimi k zvýšeniu cien, spôsobilo nárast nespokojnosti medzi  
obyvateľmi.

6.2. ekonomická výkonnosť

Rozpad Sovietskeho zväzu spôsobil, že ekonomiky nových stredoázijských štá-
tov sa dostali do hospodárskeho poklesu, čo viedlo k prudkému zníženiu životnej 
úrovne väčšiny obyvateľov. Stredoázijské republiky tiež mali skúsenosť s hyperin-
fláciou na začiatku 90-tych rokov s kazašských rekordom v hodnote 2169 % v roku 
1993 (Akbarzadeh, 2004: 693-694). Kazachstanu sa s týmito problémami podarilo 
úspešne vyrovnať, najmä vďaka nerastnému bohatstvu. Naopak, Kirgizsko zostáva 
jednou z najchudobnejších krajín na svete. Tieto rozdiely vyjadruje napríklad GNI 
index, v ktorom Kazachstan dosiahol hodnotu 16710 dolárov na obyvateľa v roku 
2010, zatiaľ čo Kirgizsko len 2540. Naopak, v zamestnanosti neexistujú také prie-
pastné rozdiely, keďže Kazachstan má zamestnanosť na úrovni 67 % a  Kirgizsko 
61 %73. Podobné čísla sú aj v  kontrole korupcie s  hodnotami 17 pre Kazachstan  
a 11 pre Kirgizsko, čo indikuje vysokú mieru korupcie v oboch krajinách, ale vyššiu  
 

73  Na druhej strane, státisíce Kirgizov pracujú v zahraničí, najmä v Rusku. 



— 188 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

v Kirgizsku. Efektivita vlády je vyššia v Kazachstane s hodnotou 41, zatiaľ čo v Kir-
gizsku dosahuje 32. Ako však bolo spomenuté vyššie, prípad Kirgizska je špecifický 
a viacerí autori píšu o ňom ako o slabom štáte s neefektívnymi štátnymi inštitúciami 
a dominanciou neformálnych štruktúr.

Podľa Waya (2010: 234) je stabilita režimov ovplyvnená rozsahom, v akom lídri 
kontrolujú bohatstvo v spoločnosti – buď cez formálnu štátnu kontrolu nad ekono-
mikou, alebo cez spoliehanie sa na príjem z nerastných surovín. V Strednej Ázii sú 
politické a ekonomické procesy tiež silne determinované klanovými štruktúrami, 
rodinnými väzbami a prítomnosťou silného prezidenta, čo viedlo ku konsolidácii 
autoritárskej vlády (Akerman, 2002: 134). Ešte dôležitejšie však je, že štátna kontrola 
ekonomiky, či nerastné suroviny dávajú autokratom možnosť rozdeľovať bohatstvo, 
keďže monopolizujú vo svojich rukách distribúciu zdrojov. Viac kontroly nad eko-
nomikou dáva lídrom prístup k  ekonomickým zdrojom, ktorými si môžu kúpiť 
opozíciu a udržať si lojalitu podporovateľov a obyvateľov. Práve ekonomická pros-
perita môže byť kľúčom k pretrvaniu Nazarbajevovho režimu a stability krajiny. „Ak 
budeme v Kazachstane vidieť nejaké tendencie k nestabilite, budú pochádzať z eko-
nomických príčin, najmä z  chudobných regiónov“ (Interview, AST-2013-11-29).  
Úspechy pri udržaní teritoriálnej integrity, medzietnickej stability, ako aj ekono-
mický rozvoj a medzinárodná legitimita dovoľujú Nazarbajevovi konsolidovať jeho 
osobnú moc. „Prezidentova mantra „najskôr ekonomika, potom politika“ je opako-
vaná kľúčovými podporovateľmi, ktorí považujú Nazarbajevove úspechy pri budo-
vaní štátu za základ prosperity Kazachstanu“ (Isaacs, 2010: 440).

Prakticky všetky analýzy stability Kazachstanu spomínajú prepojenie medzi 
ekonomickou úrovňou krajiny, životnou úrovňou a pretrvaním režimu preziden-
ta Nazarbajeva. Tiež zdôrazňujú určitú formu sociálneho kontraktu medzi vládou 
a obyvateľstvom, keď obyvatelia za prisľúb zvýšenia životnej úrovne akceptujú pri 
moci aktuálne elity na čele s prezidentom. „V posledných 10 rokoch môžeme vidieť 
zvyšovanie štátnych výdavkov do sociálnej oblasti – vzdelávanie, zdravotníctvo, bý-
vanie. To je možné na základe petrodolárov“ (Interview, ALM-2013-12-13). Franke 
a Gawrich (2011: 87) označujú túto stratégiu ako „kooptácia miesto participácie“ čo 
znamená, že podpora spoločnosti nie je odvodzovaná od narastajúcej participácie, 
ale je získavaná výmenou za sociálne benefity. Mnohí obyvatelia vymenili materi-
álne hodnoty za nemateriálne, otázka je, kde je ten bod, kedy budú požadovať aj 
nemateriálne hodnoty (Interview, AST-2013-11-29).

Ekonomická situácia a  životná úroveň sa v  Kazachstane stali jedným zo zák-
ladných zdrojov legitimity prezidenta Nazarbajeva. Výnimočný ekonomický rast 
Kazachstanu počas uplynulej dekády vyústil do získania „investičného stupňa“, ako 
prvej post sovietskej republike, hlavnými medzinárodnými ratingovými agentúra-
mi (Weisz, 2008: 79). Ekonomický rast sa prejavil v rastúcich životných štandardoch 
a prosperite pre niektoré časti populácie. „33,4 % obyvateľov uviedlo, že v súčas-
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nosti žijú lepšie ako pred 2 – 3 rokmi. Životná úroveň sa nezmenila pre 45 % oby-
vateľov a  svoju ekonomickú situáciu hodnotilo horšie 18,9 %“ (Nasimova, 2009: 
60). Po svojom znovuzvolení v roku 2005 sa Nazarbajev zaviazal zdvojnásobiť platy  
a dôchodky počas funkčného obdobia (Cohen, 2008: 65). Avšak režim má aj ďalšie 
nástroje ako si zaviazať časť populácie. Jedným z nich je prezidentské štipendium 
Bolašak, spustené v roku 1993, ktoré poskytuje štipendiá približne 3 000 študentom 
ročne na štúdium v  zahraničí. Podľa prezidentovho príhovoru vo februári 2008, 
rozpočtové výdavky na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a sociálne zabezpeče-
nie narástli na viac ako 5-násobok v porovnaní s rokom 2000 (Franke – Gawrich, 
2011: 91). Ekonomika Kazachstanu rýchlo rastie vďaka vysokým globálnym cenám 
nerastných surovín, kombinovaných s  efektívnymi vládnymi reformami (Cohen, 
2008: 70). Energetický sektor urýchľuje ekonomický rast Kazachstanu. Od roku 
1985 produkcia uhľovodíkov v Kazachstane vzrástla o 225 %, zatiaľ čo celosvetovo 
len o 30 % (Cohen, 2008: 68). „Kazachstan by bez prírodného bohatstva nemohol 
realizovať mnohé projekty, ktoré sú používané na zvyšovanie popularity režimu a na 
udržanie ekonomickej stability. Je to dôležitý aspekt pretrvania režimu“ (Interview, 
ALM-2013-12-11b). Na druhej strane však udalosti v Žanaozene ukázali, že vláda 
má značné rezervy v prenášaní výhod z ekonomického bohatstva na obyvateľstvo. 
Práve tieto udalosti boli katalyzátorom pre spustenie nových sociálnych a rozvojo-
vých programov v najzaostalejších častiach krajiny. 

Kirgizsko nedisponuje významnejšími  zdrojmi nerastných surovín a v prvých 
rokoch sa pokúšalo o radikálne ekonomické reformy, ktoré mu mali pomôcť uspieť 
na svetových trhoch. Ako prvá post sovietska krajina vstúpilo do Svetovej obchod-
nej organizácie a získalo pôžičky od Svetovej banky a Medzinárodného menového 
fondu. Avšak pokles HDP medzi rokmi 1991 a 1995 bol -55,7 %, inflácia dosiahla 
920 % v roku 1992 a 1211,5 % v roku 1993 (Gurbuz, 2013: 194). Napriek určitému 
pokroku počas posledných rokov, krajina zostáva jednou z  najchudobnejších na 
svete, pričom až 40 % populácie žije pod hranicou chudoby. Navyše, podiel tieňo-
vej ekonomiky je vysoký a dosahuje až 53 % HDP (Kupatadze, 2008: 281). Keďže 
Kirgizsko ma k dispozícii iba limitované množstvo nerastných surovín, príjmy z ich 
predaja nestačia na štedré sociálne  programy ako v prípade Kazachstanu. Štátne 
financie  boli navyše často obeťou prerozdeľovania medzi vládnucu elitu. Mnoho 
Kirgizov bolo frustrovaných z nárastu cien a daní, len pár mesiacov pred revolúciou. 
Napríklad v marci 2010 päťtisíc obyvateľov mesta Naryn protestovalo proti zvýšeniu 
cien elektriny (McGlinchey, 2011: 108).

Korupcia je jedným z indikátorov ako funguje štát, prípadne režim a zároveň je  
jedným z najúčinnejších nástrojov ako si udržať lojalitu. Franke a Gawrich (2011: 
79) zdôrazňujú rozšírený klientelizmus ako jeden zo základných predpokladov pre 
stabilitu nedemokratických režimov. Ako uvádza Abdukadirov (2009: 286), v týchto 
štátoch sa moc koncentruje v rukách jedného lídra spoliehajúceho sa na podporu 
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relatívne úzkeho okruhu elít. Tieto elity však nie sú jednotné, ale sú rozdelené do 
frakcií bojujúcich o prístup k zdrojom. „Americká mimovládna organizácia Global 
Financial Integrity publikovala správu, podľa ktorej objem nelegálnych finančných 
tokov z  Kazachstanu v  rokoch 2001-2010 dosiahol 19,16 miliárd dolárov. Avšak 
niekoľko rokov predtým, tá istá organizácia uviedla, že objem takýchto tokov bol 
v rokoch 2000-2008 až 126 mld. dolárov“ (Satpaev, 2013: 7).

Nedemokratické a neopatrimoniálne režimy sú politicky stabilné nie len kvôli 
rente a tvrdo vládnucim prezidentom, ale tiež kvôli systematickému klientelizmu, 
ktorý je rozšírený najmä v rentierskych štátoch. „Skutočná moc v Kazachstane sa 
nachádza niekde medzi formálnymi a neformálnymi inštitúciami. Len málo osôb 
popiera dôležitosť patronážnych sietí v sociálnom, politickom a ekonomickom ži-
vote“ (Cummings, 2012: 71). Navyše, v Kazachstane (rovnako ako za vlády Bakijeva 
v Kirgizsku) rodinní príslušníci hlavy štátu získali tak silné pozície, že sa dá hovoriť 
o takmer kompletnej „familizácii“ vládneho aparátu (Akerman, 2002: 138). Avšak 
ich postavenie a nadobudnuté bohatstvo závisia na vôli prezidenta. „Keď je niekto 
na tom ekonomicky dobre a odváži sa mocensky postaviť Nazarbajevovi, alebo zač-
ne byť aktívny v opozícii, tak naňho dopadne ruka selektívnej spravodlivosti. Kto 
sa stane vážnou hrozbou Nazarbejovovi môže prísť o život, môže skončiť vo väzení 
alebo musí utiecť za hranice. Dokonca existujú prípady, kedy im to bolo ponúknuté“ 
(Interview, ALM-2013-12-11a).

Pre pochopenie, ako v tejto oblasti fungoval bakijevov režim, je potrebné vrátiť 
sa do obdobia jeho predchodcu. V prvej polovici jeho vlády boli finančné toky pri-
vlastnené rôznymi vysokopostavenými úradníkmi, čo dovoľovalo Akajevovi udržať 
pomerne širokú vládnucu koalíciu. To je v kontraste s neskorším vývojom, keď boli 
politické a ekonomické zdroje koncentrované v rukách Akajevovej rodiny a jej spo-
ločníkov. Prezident Akajev zaviedol politiku kontroly nad veľkými a strednými pod-
nikmi, čo spolu s neutralizáciou nezávislých podnikateľov spôsobilo aj nezamýšľaný 
dôsledok. „Zapojenie sa do organizovaného zločinu sa stalo hlavným spôsobom, 
ako konkurovať ekonomickej moci prezidentovej rodiny. Čierna ekonomika ako 
pašovanie drog, ľudí a zbraní bola mimo štátnu kontrolu“ (Engvall, 2011: 44). Me-
dzinárodná pomoc bola ďalším zdrojom korupcie. Počas 90-tych rokov Akajevova 
vláda profitovala z najvyššej zahraničnej pomoci v Strednej Ázii. Nie je žiadnym 
tajomstvom, že veľká časť pomoci sa stala cieľom plytvania zo strany politickej elity 
(Engvall, 2011: 25).

Nový prezident presadzoval omnoho ráznejšiu kontrolu nad legálnymi aj ne-
legálnymi zdrojmi. Na juhu tak boli odstavení od moci mnohí podnikatelia a kri-
minálne štruktúry. Bakijevova rodina mala kontrolu nad tromi hlavnými zdrojmi 
renty – zlatom, energiou z vodných elektrární a z medzinárodných tokov (Engvall, 
2011: 61). Bakijevova administratíva obrátila svoju pozornosť na získanie výhod-
nejšej dohody za prenájom leteckej základne Manas využívanej americkou vládou. 
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V roku 2006 bola zvýšená ročná platba z 2 na 17 miliónov a v roku 2009 na 60 mi-
liónov dolárov ročne. 

Bakijevov režim porazil organizovaný zločin tým, že nad ním prevzal kontrolu. 
Lukratívny obchod s drogami prúdiacimi z Afganistanu bol kontrolovaný štátnymi 
agentúrami pod dohľadom členov prezidentovej rodiny (Engvall, 2010). Dokonca 
sa v talianskych a kirgizských novinách  objavili informácie, že Bakijevov finančný 
konzultant bol odhalený ako účtovník talianskej mafie (McGlinchey, 2011: 108). Ba-
kijevova vládnuca rodina v Kirgizsku vytvorila rozvinutú kleptokraciu založenú na 
kontrole najdôležitejších finančných tokov a hlavné pozície boli rozdelené medzi naj-
bližších rodinných príslušníkov. V rozpore so zákonom o štátnej službe, ktorý zaka-
zoval prezidentovi menovať príbuzných do pozícií pod jeho priamou kontrolou, bol 
jeho syn Maxim menovaný za hlavu ústrednej agentúry pre rozvoj, investície a ino-
vácie kontrolujúcej väčšinu ekonomiky a dohliadajúcej na ostatné finančné orgány  
v štáte. „Zatiaľ čo Maxim stál na čele ekonomického piliera krajiny, prezidentov 
mladší brat Žanys bol na čele bezpečnostného piliera. Mal byť šedou eminenciou 
celého policajného systému“ (Engvall, 2011: 59). Prezidentov starší syn Marat stál na 
čele najefektívnejšieho nástroja na manipuláciu – Služby národnej bezpečnosti. Jeden 
z bratov prezidenta bol veľvyslancom v Nemecku, iný obchodným reprezentantom 
v Číne a ďalší neformálnym vládcom Džalalabádzskej oblasti (Engvall, 2011: 60).

6.3. Bezpečnostná výkonnosť 

Režimy v Kazachstane a v Kirgizsku nepoužívali politické násilie ako štandardnú 
metódu svojej činnosti, čo sa čiastočne menilo s upevňovaním vlády Bakijeva v Kir-
gizsku. Objavilo sa ale niekoľko prípadov zavraždených, zmiznutých či zbitých  opo-
zičných politikov, aktivistov a novinárov. Viaceré útoky boli spájané s prezidentmi 
a ich rodinami, avšak nikdy sa oficiálne nepotvrdili. Okrem toho, v Kirgizsku došlo 
aj k otráveniu vtedajšieho predsedu vlády, ktorému zachránili život po prevoze do 
Turecka. Je tiež pravdou, že pri udalostiach v Žanaozene bolo použité násilie rovna-
ko ako počas revolúcie v roku 2010, ktoré si vyžiadalo aj obete na životoch. V Stred-
nej Ázii prakticky neexistuje pre režimy rozdiel  medzi hrozbami pre stabilitu štátu 
a stabilitu režimu. Ako zdôrazňuje Gleason (2004: 209) „akékoľvek výzvy vláde sa 
interpretujú ako výzvy štátu. Všetci zástancovia zmien, od reformistov žiadajúcich 
zmeny v politikách štátu po násilných extrémistov sú daní do jednej skupiny.“

V miere politického násilia v roku 2010 Kazachstan dosahoval hodnotu 3 a Kir-
gizsko 4 čo znamená, že Kazachstan bol krajinou s menším výskytom politického 
násilia a Kirgizsko sa blížilo k maximálnej hodnote (5). V miere fyzickej integrity, 
teda miery akou vlády používajú násilie na občanoch dosahovali obe krajiny rov-
nakú hodnotu 4. Podobné boli aj hodnoty v indexe globálneho mieru 2,137 pre Ka-



— 192 —

Pretrvanie a zmeny režimov v Severnej afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii

zachstan, respektíve 2,26874 pre Kirgizsko, čo ukazuje, že v tejto oblasti bol na tom 
Kazachstan o niečo lepšie. Rovnako tak aj v indexe terorizmu dosahoval Kazachstan 
lepšie výsledky ako Kirgizsko s hodnotami 0,32, respektíve 0,55, teda na jeho území 
bolo menej teroristických hrozieb v roku 2010, avšak obe krajiny patrili do skupiny 
s nízkou mierou týchto hrozieb.

Informácie o tvrdej represii sa v prípade Kazachstanu dostávajú na verejnosť naj-
mä v prípadoch, ak ich zverejní bývalý člen prezidentovo okruhu. To sa stalo aj v prí-
pade bývalého zaťa prezidenta, Rachata Alijeva, ktorý bol v Kazachstane odsúdený 
na dlhoročné väzenie za ekonomickú trestnú činnosť. Nazarbajev poslal Alijeva do 
Viedne ako veľvyslanca pri OBSE v snahe izolovať ho a predísť jeho možným kro-
kom na domácej pôde. Pri návšteve Kazachstanu Alijev zaútočil na režim aj svojho 
svokra vyhrážaním sa, že vyzradí informácie o masívnej korupcii. V októbri 2007, 
sa pokúsil obviniť Nazarbajeva z účasti na vražde opozičného lídra. (Cohen, 2008: 
57). Po udalostiach v Žanaozene boli niektorí opoziční lídri obvinení a odsúdení za 
podnecovanie nepokojov, čo odsúdili niektoré medzinárodné organizácie aj štáty. 

História násilia ako nástroja kirgizskej politiky siaha hlbšie do minulosti, kon-
krétne do roku 2002. Sedemnásteho marca 2002 sa skupina podporovateľov jedné-
ho z  uväznených opozičných predstaviteľov pokúsila zorganizovať zhromaždenie 
v meste Kerben na jeho podporu. Pri stretoch s políciou zahynulo 6 ľudí a viac ako 
60 bolo zranených. Bola to prvá násilná konfrontácia od získania nezávislosti v roku 
1991 (Abazov, 2003: 49).  Bakijevovo zvrhnutie v roku 2010 demonštruje, že násilie 
sa stalo akceptovanou metódou kirgizskej politiky. Ako píše Cheterian (2010: 22) 
„štátne inštitúcie sú extrémne slabé, neschopné dokonca ubrániť svoju existenciu. 
Druhý krát počas piatich rokov stačilo 10-15 tisíc nahnevaných opozičných aktivis-
tov na pád prezidenta a zvrhnutie vládnucej administratívy.“ 

Zlomovým momentom kirgizskej politiky sa stal prevrat v  roku 2005, počas 
ktorého sa relatívne nekrvavou cestou podarilo zosadiť prezidenta predstavujúceho 
hlavný symbol moci v krajine. Bola tak vyskúšaná možnosť zvrhnutia panovníka 
pomocou demonštrácií, čo v ďalších piatich rokoch viedlo k protestom proti upev-
ňujúcemu sa osobnému a rodovému režimu druhého prezidenta Bakijeva (Horák, 
2011). Revolúcia sa začala na juhu krajiny, keď sa polícia len prizerala, ako niekoľko 
stoviek protestujúcich obsadzuje regionálne centrá na juhu krajiny, čo v konečnom 
dôsledku viedlo k pádu Akajeva v roku 2005. Na druhej strane, prezident odmietol 
použiť voči demonštrantom násilie, či už z osobného presvedčenia, alebo z obáv, že 
by takýto príkaz nebol splnený. Prezident Bakijev mohol považovať za dôvod Aka-
jevovho zlyhania nedostatok razantnosti jeho mäkkého autoritarizmu, čo neskôr 
viedlo Bakijeva k tvrdším opatreniam (Gurbuz, 2013: 195). Tento názor odznel aj 
počas mojich rozhovorov v Kirgizsku. „V roku 2005 sa Bakijev podieľal na revolúcii, 

74  Údaj je za rok 2011.
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vedel ako k nej došlo, vedel ako sa ľudia mobilizovali. A zrejme sa domnieval, že ak 
by Akajev bol o niečo tvrdší a zabil niekoľko ľudí, zrejme by nečelil takému osudu. 
Preto Bakijev venoval tak veľa pozornosti bezpečnostným zložkám a stabilizácii re-
žimu cez tvrdú silu“ (Interview, BIS-2012-11-18).

Bakijev sa poučil z chýb svojho predchodcu a okrem absolútnej kontroly nad 
bezpečnostnými zložkami, ktoré boli  personálne obsadené „južanmi“ a kontrolo-
vané jeho príbuznými, ich neváhal použiť voči svojim oponentom,. „Bakijev využí-
val zastrašovanie a silu voči rastúcemu počtu nepriateľov. Personalizoval kontrolu 
nad bezpečnostným aparátom, dosadením brata a syna do čela Prezidentskej gardy 
a Národnej bezpečnostnej služby a dosadením blízkych spojencov na ministerstvá 
vnútra a obrany“ (Collins, 2011: 153). Erica Marat (2010) tiež zdôrazňuje význam, 
ktorý kládol prezident na kontrolu nad bezpečnostným aparátom, keď počas po-
sledných dvoch rokov svojej vlády zaviedol razantné zmeny v  bezpečnostných 
štruktúrach, nahradil všetkých silových ministrov a menoval najvernejších podpo-
rovateľov do kľúčových pozícií.  Bezpečnostný aparát bol využívaný voči odpor-
com prezidenta.  „Boli tu vraždy niekoľkých významných politickým postáv, ktoré 
boli spájané s  prezidentskou rodinou“ (Interview, BIS-2012-11-18). V  roku 2010 
sa udialo viacero útokov na opozičných politikov a žurnalistov, ďalší boli uväznení 
(Matweeva, 2010: 3).

Napriek tomu, režim padol kvôli protestom, na ktoré sa paradoxne dlhodobo 
pripravoval. „Bakijev a jeho rodina verili, že ak zabijú pár ľudí, dav bude vystraše-
ný,  rozíde sa a potom už nebudú žiadne ďalšie protesty proti jeho vláde“ (Interview, 
BIS-2012-11-18). Režimy, ktoré padli v rokoch 2005 a 2010, boli v mnohých ohľa-
doch rovnaké. Avšak spôsoby, akými došlo k mobilizácii proti režimom, boli úplne 
rozdielne. „V roku 2010 by žiadna revolúcia nebola, ak by polícia tak tvrdo neza-
siahla proti 300 demonštrantom, ktorí sa tu ráno zhromaždili. Ale polícia s nimi 
začala bojovať a v priebehu niekoľkých hodín sa zmobilizovalo niekoľko tisíc ľudí, 
ktorí bojovali s  políciou a  snažili sa zvrhnúť režim. Čiže to bolo vyprovokované 
akciou polície“ (Interview, BIS-2012-11-18). Motiváciou ľudí v ten deň bolo najmä 
dostať policajtov a snajperov, ktorí zabíjali svojich vlastných ľudí, najmä  voči nim 
smeroval hnev (Interview, BIS-2012-11-18). Na druhej strane sa však režim dopus-
til strategickej chyby, keďže v čase protestov boli špeciálne jednotky mimo hlavného 
mesta. Väčšina bezpečnostných zložiek bola stále v Talase, kde deň predtým došlo 
k protestom (Interview, BIS-2012-12-06).

Engvall (2011: 66) zdôrazňuje, že používanie násilia voči oponentom sa stalo 
kriticky dôležité pre Bakijevovu snahu zničiť opozíciu a konsolidovať politickú moc. 
Jedným z príkladov bol prípad opozičného politika Omurbeka Tekebaeva z roku 
2006, ktorý bol zadržaný na letisku vo Varšave za prechovávanie a pašovanie drog. 
„Neskôr sa ukázalo, že tie mu boli tajne dané do batožiny na letisku v Biškeku uni-
formovaným dôstojníkom. Parlament požadoval odvolanie šéfa Národnej bezpeč-
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nostnej služby, brata prezidenta Bakijeva, ktorý mal byť za tento incident zodpoved-
ný. Ten to odmietol s tým, že ide o konšpiráciu zosnovanú zahraničnými agentmi“ 
(Alkan, 2009: 367). Tiež sa predpokladá, že prezidentov brat Žanys bol zodpovedný 
za vraždy oponentov režimu, vrátane novinárov či bývalého vedúceho prezident-
skej administratívy (Marat, 2010). Okrem štátneho represívneho aparátu však re-
žim, obzvlášť v prvých rokoch vlády, využíval aj kontakty v podsvetí. Preto Engvall 
(2010) označuje metódy používané Bakijevovým režimom za flexibilné a inovatív-
ne v porovnaní s konvenčnými metódami používanými autoritárskymi režimami: 
režim využil kriminálne gangy na zastrašenie, vydieranie a zabitie problémových  
a nechcených osôb.

Jednou zo základných príčin pádu Bakijevovho režimu, bol podľa niektorých 
autorov fakt, že na rozdiel od okolitých štátov nedokázal kontrolovať armádu. Ako 
uvádza Marat (2010) „na rozdiel od polície, kirgizská armáda nikdy neuznala Baki-
jevovu autoritu. Čiastočne to bolo spôsobené silnou sovietskou tradíciou, ktorá ob-
medzovala armádu v zasahovaní do vnútorných záležitostí.“ Ďalšou príčinou mohla 
byť prevaha „severanov“ v nej. Aj podľa Horáka (2010) udalosti v apríli 2010 ukázali 
slabosť Bakijevovho režimu v  tejto oblasti: „Akokoľvek autoritársky bol jeho štýl, 
armádni generáli, na rozdiel od susedného Uzbekistanu, odmietli väčší zásah proti 
demonštrantom a ochranu krachujúceho režimu tak zaisťovali nájomní ostreľovači. 
Tí mali byť najatí Žanysom Bakijevom špeciálne na potlačenie nepokojov.“ 

 „Hrozba medzinárodného terorizmu je často spájaná s regiónom Strednej Ázie, 
ale miesto toho je ju potrebné dať do širšieho kontextu domácej a medzinárodnej 
politiky. Medzinárodné teroristické skupiny ako al-Káida našli bezpečné útočisko 
v  Afganistane. Preto sa tieto hrozby stali bezprostrednými  pre hraničné regióny 
akým je aj Stredná Ázia“ (Cummings, 2012: 147). Na rozdiel od susedného Uzbe-
kistanu, vonkajšie hrozby najmä v podobe islamistických hnutí, doteraz nepredsta-
vovali kritické ohrozenie pre pretrvanie režimov v Kazachstane a Kirgizsku. Aj keď 
si obe krajiny uchovávajú sekulárny charakter, v  oboch narastá počet obyvateľov 
vyznávajúcich islam. „Počas sovietskej vlády bol islam držaný pod prísnou štátnou 
kontrolou. Ale náboženské praktiky v  tomto prostredí prežili, keďže islam je in-
tegrálnou súčasťou kultúrnej identity a dedičstva“ (Akbarzadeh, 2004: 696). Avšak 
islam ako ideológia je novým fenoménom v  Strednej Ázii. Už krátko po získaní 
nezávislosti sa objavili radikálne hnutia požadujúce vytvorenie islamského štátu. 
„Čiastočne ako dôsledok represívnych nástrojov a čiastočne ako výsledok silnejších 
kontaktov medzi stredoázijskými militantmi a vonkajším svetom, najmä s Taliba-
nom, je islamizmus prítomný v Strednej Ázii“ (Akbarzadeh, 2004: 697). Najvážnej-
šiu hrozbu pre režimy v tomto regióne predstavovalo Islamské Hnutie Uzbekistanu 
(IMU), ktoré zo svojich základní v Afganistane podnikalo výpady do Strednej Ázie. 
„Islamské hnutie Uzbekistanu sa dostalo na zoznam Bezpečnostnej rady OSN ako 
organizácia spojená s  al-Káidou a  rovnako tak niekoľko krajín zaradilo IMU na 
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zoznam teroristických organizácií. Všeobecne sa verí, že IMU plánovalo bombový 
útok na  veľvyslanectvo USA v Biškeku v roku 2003“ (Amanbayeva, 2009: 172; 173). 

Ako zdôrazňuje Omelicheva (2007: 381) Kazachstan zostával nedotknutý poli-
tickou nestabilitou spôsobenou islamistami, a preto kazašské autority nikdy nepoze-
rali na radikálny islam ako na hlavnú hrozbu pre národnú bezpečnosť. „V Kazachs-
tane nemá terorizmus a radikálny islam širšie zázemie alebo podhubie. V krajine 
existovali a pravdepodobne stále existujú menšie skupiny wahhábistov, aj keď je zlo-
žité povedať či to wahhábisti naozaj sú“ (Interview, ALM-2013-12-11a). Hoci kazaš-
ská vláda vyhlásila náboženský extrémizmus za jednu z hrozieb bezpečnosti, zvolila 
vyvážený prístup na potlačenie islamského fundamentalizmu kombinujúci donu-
covanie a obmedzenie politických slobôd s  kooptáciou a asimiláciou islamských 
síl (Omelicheva, 2007: 373). Avšak tento prístup sa zmenil po sérii teroristických 
útokov v roku 2011, keď začal režim pristupovať k týmto hrozbám oveľa ráznejšie. 
„V posledných rokoch vláda obmedzuje náboženské skupiny a ich aktivity, hlavne 
tie islamské. Je tu nový zákon, ktorý obmedzuje náboženské vzdelávanie, publikácie 
a niektoré náboženské ceremónie, čo mnohých ľudí neteší“ (Interview, ALM-2013-
12-11b). 

Podľa Frigeira a Kassenovej (2013: 128) rozsah útokov bol pomerne široký od 
samovražedného bombového atentátu na bezpečnostných dôstojníkov v  meste 
Aktobe, cez bombu uloženú v aute v Astane, explóziu pred budovou regionálnej 
administratívy,   samovražedný bombový útok v meste Atyrau a prestrelku medzi 
policajtmi a údajnými teroristami patriacimi ku skupine Džund al-Chalífa (Voja-
ci kalifátu). Úrad generálneho prokurátora Kazachstanu informoval, že táto sku-
pina sa sformovala v polovici roku 2011 z kazašských občanov v Pakistane, ktorí 
sa rozhodli preniesť džihád na územie Kazachstanu (Frigeiro – Kassenova, 2013: 
128). „Zvyčajným terčom útokov sú oficiálni predstavitelia – útočia na policajtov, 
bezpečnostné sily, málokedy civilné obyvateľstvo. To je zvyčajne indikátor, že nie sú 
spokojní s politikou štátu“ (Interview, ALM-2013-12-11b).

Do roku 2001 predstavovali najvýznamnejšiu teroristickú hrozbu pre Kirgizsko 
skupinky Islamského hnutia Uzbekistanu prenikajúceho na územie krajiny. Avšak 
dôraz na boj s  islamistami priniesla až vláda prezidenta Bakijeva, čiastočne ako 
nástroja, ktorý sa dal použiť aj proti iným odporcom režimu. Prvý zákon, ktorý 
Bakijev podpísal, bol zameraný proti extrémistickým aktivitám a povoľoval stíha-
nie aktivistov Hizb ut Tahrír a ďalších islamistických skupín operujúcich v rámci 
krajiny (Omelicheva, 2007: 383). V Kirgizsku boli bezpečnostné služby v ostatných 
rokoch zamestnané aktivitami kirgizskej teroristickej organizácie Džamá‘at Kyr-
gyzstan Džajš al-Mahdí. Organizácia zaútočila na športové zariadenia,  pokúsila sa 
o bombový útok na policajnú stanicu v Biškeku v roku 2010 a zabila troch policajtov 
na začiatku roku 2011 (Frigeiro – Kassenova, 2013: 131).
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6.4. záver

Kazachstan a Kirgizsko predstavujú protipóly v regióne Strednej Ázie v oblasti 
pretrvania a stability režimov. Prezident Nazarbajev vládne Kazachstanu od získa-
nia nezávislosti, zatiaľ čo v Kirgizsku sme boli svedkami revolúcií a zmien režimov 
v rokoch 2005 a 2010. Kirgizský prezident Bakijev sa snažil konsolidovať svoju moc 
a najmä v oblasti inštitucionálnej výkonnosti sa mu podarilo zaviesť podobné ná-
stroje ako v Kazachstane. Na druhej strane, inštitúcie štátu zostávali slabé a absencia 
budovania štátu je jedným z možných vysvetlení, prečo jeho režim pretrval len päť 
rokov.

Najzásadnejšie rozdiely medzi obomi krajinami sú v  ekonomickej výkonnos-
ti. Zatiaľ čo Kazachstan je najrozvinutejšou krajinou regiónu, s vysokou životnou 
úrovňou pre časť populácie, Kirgizsko patrí medzi najchudobnejšie štáty. Pred re-
volúciou v roku 2010 boli zvýšené ceny, čo vyvolávalo nespokojnosť medzi obyva-
teľstvom. Na druhej strane, ekonomická výkonnosť nie je bezprostrednou príčinou 
pádu režimu, len pre ňu vytvárala podmienky, spolu s enormnou korupciou.

Prezident Bakijev mal možno až prílišnú dôveru v bezpečnostné zložky (najmä 
na špeciálne jednotky), ktoré mali byť schopné vysporiadať sa s hrozbou demonštrá-
cií a nepokojov. Ako sa ukázalo, zlyhali v kritickej chvíli, keď na pád režimu stačilo 
niekoľko tisíc nespokojných ľudí. Použitie násilia prinieslo opačný efekt a namiesto 
toho, aby vystrašilo pretestujúcich, tí sa začali mobilizovať. Kazachstan počas svojej 
histórie nebol vystavený výrazným prejavom nespokojnosti. Prípadné protesty nie 
sú zvyčajne orientované proti prezidentovi, ale majú sociálne či ekonomické poza-
die. Navyše, ako ukázali udalosti v Žanaozene v decembri 2013, kazašský režim si 
s nimi dokázal poradiť.
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7.  
záver  

– eKonomIcKá výKonnosŤ aKo KĽÚč  
K PretrvanIu reŽImov?

Katarína Pevná – Peter Plenta  
Ivana Imreová – Mária Kučerová – Boris Petrušek

◆◆◆

Analýza príčin pretrvania a zmien nedemokratických režimov v našej publikácii 
sa uskutočnila na vzorke 22 krajín z troch regiónov - Severnej Afriky, Blízkeho vý-
chodu a Strednej Ázie. Napriek tomu, že ide o pomerne odlišné regióny z historic-
ko-politického aj etnicko-jazykového hľadiska, ich výber bol podmienený niekoľký-
mi faktormi. Všetky zvolené krajiny sú väčšinovo moslimské, aj napriek lokálnym 
odlišnostiam v skladbe obyvateľstva pozdĺž konfesionálnych línií. Po druhé, všetky 
režimy v regióne možno označiť za nedemokratické, prípadne za istú formu hyb-
ridného režimu. Po tretie, všetky štáty boli konfrontované s kolonializmom, ktorý 
aj napriek jeho rôznym podobám spôsobil krízu štátnej suverenity, vzhľadom na 
viacnásobné identity: etnické, náboženské a spoločenské. Dôsledkom tejto krízy bol 
okrem iného aj fakt, že získanie nezávislosti a následné vytvorenie národného štátu 
bolo spojené s autoritárskymi lídrami a spôsobmi vlády, ktoré si zabezpečovali legi-
timitu cestou hierarchie a kontroly. 

Skúmaním vplyvu troch vytýčených faktorov na stabilitu, resp. konkrétne pre-
trvanie dvadsiatich dvoch nedemokratických režimov sme získali poznatky na to, 
aby sme dôležitosť týchto faktorov, nezávislých premenných v našom výskumnom 
modeli, vedeli navzájom porovnať. 

Prvá premenná, inštitucionálna výkonnosť režimov, meria stupeň represie níz-
kej intenzity v štáte, kooptáciu elít a úspešnosť lídrov v manažovaní konfliktov, ale 
najmä nám pomáha hodnotiť stupeň inštitucionalizácie režimov. Inštitucionalizácia 
režimov je potenciálne dôležitá, pretože kooptáciou elít a dobrým manažovaním 
konfliktov medzi nimi sa režim zabezpečuje proti vnútornému nepriateľovi. Koop-
tované elity nemajú záujem na zmene režimu, pretože na jeho pretrvaní bytostne 
závisia, a preto sa ho nielen nebudú snažiť zmeniť, ale budú proti jeho ohrozeniu 
aktívne bojovať.
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Na základe druhej premennej, ekonomickej výkonnosti režimov, môžeme určiť  
a navzájom porovnať aj životnú úroveň obyvateľov týchto štátov. Ekonomická vý-
konnosť režimov môže byť potenciálne dôležitá pre jeho stabilitu. Vychádzame 
z predpokladu, že čím je životná úroveň obyvateľstva v danom režime vyššia, tým 
menej pravdepodobný je výskyt protivládnych protestov a snáh o zmenu vlády, pre-
tože zmenou by obyvatelia mohli prísť o nadobudnuté výhody.

Tretia premenná, bezpečnostná výkonnosť režimov, ukazuje na vnútornú bezpeč-
nosť režimov, alebo spôsob, akým sa režimy správajú k svojmu obyvateľstvu. Dá sa 
tiež chápať ako stupeň (tvrdej) represie, ktorej sa režim dopúšťa na svojich obča-
noch. Úroveň vnútornej bezpečnosti režimov je potenciálne dôležitá, pretože čím je 
režim represívnejší, tým väčší odpor v spoločnosti môže vyvolať. Na druhej strane, 
v niektorých prípadoch dostatočne tvrdý zásah bezpečnostných jednotiek dokázal, 
aspoň dočasne, potlačiť protesty obyvateľov.

Z našej analýzy vyplynulo, že najdôležitejším zo skúmaných faktorov pre zacho-
vanie režimu je ekonomická výkonnosť. Tá, podľa našich zistení dokáže zabezpečiť 
pretrvanie režimu bez ohľadu na prítomnosť alebo absenciu iných skúmaných pre-
menných, no nie vo všetkých prípadoch. Ekonomická výkonnosť preto nie je nevy-
hnutnou podmienkou pre pretrvanie režimu, ale je len dostatočnou podmienkou. 
To znamená, že na pretrvanie režimu stačí, ak má relatívne vysokú ekonomickú 
výkonnosť (dostatočná podmienka), ale pretrvanie môže nastať, aj ak podmienka 
relatívne vysokej ekonomickej výkonnosti nie je splnená (preto ekonomická vý-
konnosť nie je aj nevyhnutnou podmienkou). V tomto prípade môže pretrvanie 
režimu nastať aj vtedy, ak má splnené podmienky relatívne vysokej inštitucionálnej 
výkonnosti, a zároveň relatívne vysokej bezpečnostnej výkonnosti. Spojenie týchto 
dvoch podmienok, podľa našich zistení, dokáže taktiež zaistiť pretrvanie aj režimu  
s relatívne nižšou ekonomickou výkonnosťou. 

Relatívne bohatšie režimy, ktoré dokážu svojim obyvateľom zabezpečiť vyššiu 
životnú úroveň, a ktoré majú dostatok prostriedkov na zaistenie lojality rôznych 
spoločenských skupín, majú vyššiu pravdepodobnosť toho, že v nich nevzniknú 
protesty, a preto pretrvajú aj v období kríz. Pretrvanie si môžu zaistiť aj relatívne 
chudobnejšie režimy, ale iba vtedy, ak majú vysokú vnútornú inštitucionalizáciu, 
teda inštitucionálne možnosti na kooptáciu elít a manažovanie konfliktov medzi 
nimi, a zároveň vysokú bezpečnosť, teda nižší stupeň represie. Režimy, ktoré nespa-
dajú pod tieto dva príklady, sú podľa našich zistení oveľa viac náchylné na zrútenie. 
Z našich dát taktiež vyplýva, že režimy, v ktorých sa objavili masové protesty, ne-
vyhnutne padli, okrem dvoch prípadov – Bahrajnu a Iránu. Analýzou týchto prípa-
dov, ktoré nezapadali do nášho vysvetľovacieho modelu (protirečivé prípady), sme 
zistili, že na pretrvanie týchto režimov, ktoré boli schopné vyrovnať sa s takýmto 
ohrozením z vnútra a pretrvať aj po protestoch, v oboch prípadoch vplývali faktory, 
ktoré neboli zahrnuté do nášho všeobecného vysvetľovacieho modelu, pretože sú 
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natoľko špecifické, že ich aplikácia na všetky skúmané prípady by nám nepriniesla 
výsledky. V Bahrajne bola týmto faktorom zahraničná vojenská intervencia zo stra-
ny Rady pre spoluprácu Arabských štátov Zálivu (GCC), ktorá protesty potlačila  
a udržala tak dynastiu al-Chalífa pri moci. Naopak, režim v Iráne pretrval aj nap-
riek rozsiahlym protivládnym protestom nie vďaka zásahu vonkajších faktorov, ale 
najmä vďaka špecifickej vnútornej mocenskej štruktúre, ktorá je založená na úzkom 
prepojení politickej a náboženskej moci. Túto prepojenosť domáce politické a nábo-
ženské elity využili na obranu režimu prostredníctvom jeho náboženskej legitimity.

Využitie metódy QCA (kvalitatívnej komparatívnej analýzy) nám umožnilo 
systematicky zaradiť a analyzovať kvalitatívne aj kvantitatívne dáta pre jednotlivé 
jednotky analýzy (konkrétne režimy), a skúmať väčší počet prípadov do hĺbky, čím 
kombinujeme výhody kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. Takýmto postupom je 
možné dosiahnuť stupeň zovšeobecnenia, ktorý pri čisto kvalitatívnej analýze nie je 
možný, a zároveň hĺbkovo spoznať skúmané prípady a ich špecifiká, čo neumožňuje 
kvantitatívna analýza. Kvalitatívna komparatívna analýza umožňuje redukciu 
skúmaných jednotiek analýzy na konfigurácie premenných, a tým vytváranie 
jednoduchých a prehľadných vysvetľujúcich modelov na základe identifikácie 
dostatočných a nevyhnutných podmienok pre vznik skúmaného javu. Vysvetľovací 
model, ku ktorému sme na základe QCA prišli, je takýto: inštitucionálna, 
ekonomická a bezpečnostná výkonnosť režimov podľa našich zistení vplývajú každá 
inou mierou na pretrvanie režimu, no tento vplyv nie je priamy, ale prostredníctvom 
intervenujúcej premennej, ktorú sme zaradili do výskumu - masových protivládnych 
protestov. Z našich dát vyplýva, že režimy, ktoré boli nestabilné, teda pri ktorých 
došlo v skúmanom období k zmene, boli zároveň tými, ktoré zažili masové proti-
vládne protesty. Inak povedané, protesty a pretrvanie režimu mali v našej výskum-
nej vzorke negatívnu koreláciu. Prítomnosť protestov je faktorom, ktorý v našom 
výskume dokázal sám predpovedať stabilitu alebo pád režimov, no protesty nie sú 
celkom nezávislou premennou, keďže na ich vypuknutie musí byť v spoločnosti dô-
vod. Z našich zistení môžeme usúdiť, že rovnaké procesy, ktoré viedli k vznikom 
protestov, viedli aj k samotnej zmene režimov. Nami skúmané faktory bezpečnostná 
výkonnosť, ekonomická výkonnosť a inštitucionálna výkonnosť vplývajú nielen na 
výsledok, teda pretrvanie alebo zmenu režimov, ale ovplyvňujú aj potenciál vzniku 
protestov v nich. Samotné protesty sú iba medzičlánkom medzi nespokojnosťou  
v spoločnosti a pádom režimu, respektíve mechanizmom, prostredníctvom ktorého 
sa zmena režimu uskutočňuje. 

Dôležitosť protestov pre zmenu režimu je jedným z hlavných zistení našej ana-
lýzy. Ešte dôležitejšie však je zistenie, aké faktory sú určujúce pre vznik protes-
tov, respektíve následný pád režimov. Tieto faktory sme hľadali prostredníctvom 
Booleovej minimalizácie, ktorá je súčasťou QCA analýzy. Prostredníctvom nej sa  
z komplexných konfigurácií premenných vytvárajú jednoduchšie konfigurácie, vďa-
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ka určeniu nevyhnutných a dostatočných podmienok pre vznik skúmaného javu, 
teda v našom prípade pre pretrvanie alebo zmenu režimu. Na základe týchto po-
znatkov sme mohli prejsť k testovaniu našich hypotéz, ktoré sme si vytýčili v prvej 
kapitole.

H1: Režimy s vyššou inštitucionálnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu 
lepšie, ako režimy s nižšou inštitucionálnou výkonnosťou 

Z pohľadu inštitucionálnej výkonnosti je možné identifikovať tri úrovne hrozieb 
pre pretrvanie režimov. Ide o hrozby na úrovni elít, čo znamená stratu alebo pre-
skupenie pôvodnej lojality prorežimových elít. Pre tieto účely si rôzne typy režimov 
vytvorili vlastné viac či menej efektívne spôsoby kooptácie elít. Funkcia kooptácie 
môže byť charakterizovaná ako inklúzia strategických (potenciálne) opozičných 
skupín a osôb. Po druhé, ide o hrozby vychádzajúce zo silnej a organizovanej opo-
zície. V  tomto prípade rôzne typy režimov využívajú na zabezpečenie si prežitia 
špecifickú kombináciu kooptácie a represií. Lídri čelia aj hrozbám vychádzajúcim 
z úrovne más – ako sú napríklad demonštrácie, protesty alebo revolúcie. Protesty 
majú potenciál prerásť do protirežimovej demonštrácie, pokiaľ existuje v  spoloč-
nosti nízka lojalita a inštitucionálne prostredie je uzavreté, teda existuje málo prie-
storu pre opozíciu. Čo sa týka fragmentácie elít pod vplyvom masovej mobilizácie, 
režimy jednej strany sú voči nej odolnejšie, čo vyplýva z relatívnej jednotnosti reži-
movej koalície. Avšak pokiaľ protesty pokračujú a nadobudnú informatívny charak-
ter pre elity ohľadom podpory pre lídra, pravdepodobnosť straty lojality elít sa stáva 
pomerne vysokou. Inštitucionálna výkonnosť bola v našej publikácii koncipovaná 
ako spôsob, akým autokrat dokázal efektívne manažovať elity pomocou kooptácie 
a aký priestor na realizáciu poskytol politickej opozícii a masám.

V priebehu posledných rokov sme svedkami inštitucionalizácie autoritárskych 
režimov – formálne demokratické inštitúcie ako parlament, multistranícky systém 
a voľby sú integrálnou súčasťou väčšiny nedemokratických režimov. Súčasné nede-
mokratické režimy, viac ako ich historickí predchodcovia, majú tendenciu vytvoriť 
fasádu reprezentatívnych inštitúcií skôr, ako veriť sile represívnych nástrojov. Poli-
tické strany majú stabilizujúci efekt a môžu riešiť, mediovať a regulovať konflikty 
medzi elitami. Silné režimové strany majú tiež pozitívny vplyv na životnosť autokra-
cií. Voľby v nedemokratických režimoch majú niekoľko cieľov: odradenie alebo ko-
optácia opozície; manažovanie elít; zvýšenie legitimity režimu; získanie zahraničnej 
podpory; či získanie informácií o sile opozičného hnutia. Voľby slúžia na uvoľnenie 
sociálnej nespokojnosti a tým umožňujú režimom prežiť krízu. Tiež sú príležitosťou 
na vytvorenie klientelistických transakcií medzi kandidátmi a voličmi. Voľby sú vní-
mané aj ako prostriedok na ukázanie sily režimu a evokovanie úcty medzi voličmi. 
Lídri musia vyhrať voľby, avšak nestáva sa tak čestnými metódami. Na zabezpečenie 
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víťazstva sa režimy musia spoliehať na organizačnú štruktúru schopnú mobilizácie 
voličov a použiť podvodné opatrenia. 

Najčastejšia organizačná štruktúra má formu strany, ktorá používa patronáž-
ne siete kombinované s donucovacím aparátom. Jednou z najcharakteristickejších 
čŕt takýchto systémov je existencia oficiálne povolenej politickej opozície, ktorá 
však pravidelne vykazuje vo voľbách zanedbateľné zisky. Charakter vládnucej stra-
ny ovplyvňuje stabilitu dvoma spôsobmi. Po prvé, sila, respektíve kapacita strany 
ovplyvňuje schopnosť držiteľov moci čeliť opozičným výzvam. Po druhé, sila strany 
nepriamo ovplyvňuje aj silu opozície. Dôvodom je, že čím je štátna strana silnejšia, 
tým sú možnosti opozície obmedzenejšie. Manažovanie vnútro-elitnej, v tomto prí-
pade vnútrostraníckej súdržnosti, je v nedemokratických režimoch dôležitým de-
terminantom stability, keďže práve vládnuca elita vytvára režim a nie naopak, ako 
je to v demokraciách.

Režim, ktorý je úspešný vo svojej inštitucionalizácii, si tak dokáže poradiť s am-
bicióznymi elitami tým, že im poskytne prístup k moci prostredníctvom funkcií 
v režimovej strane, ktorá dokáže taktiež vyriešiť nezhody medzi už etablovanými eli-
tami. Strany majú na režimy stabilizujúci efekt a môžu riešiť, mediovať a regulovať 
konflikty medzi elitami. Málo inštitucionalizované režimy sú menej predvídateľné, 
ich elity majú viac dôvodov byť nespokojné a preto sú tieto režimy náchylnejšie na 
kolaps. S manažmentom konfliktov medzi elitami súvisí náš indikátor počet rokov 
lídra vo funkcii. Pri ňom predpokladáme, že líder, ktorý je vo funkcii relatívne dlh-
šie ako ostatní lídri, dokáže efektívnejšie ako ostatní lídri tieto konflikty manažovať 
prostredníctvom inštitucionálnej štruktúry, ktorá v režime existuje.

Inštitucionálna výkonnosť režimu však nie je daná iba existenciou režimovej 
strany, resp. stupňom jeho inštitucionalizácie a  dĺžkou obdobia lídra vo funkcii. 
Ďalšími dôležitými ukazovateľmi sú napríklad aj existencia reálnej opozície a index 
miery slobody, ktorý zohľadňuje okrem elít aj úroveň opozície a más. Všímali sme si 
do akej miery režim toleruje reálnu opozíciu v krajine, a do akej miery vôbec toleru-
je pluralitu názorov a politické a občianske práva svojich občanov vo všeobecnosti. 
Predpokladáme, že režim, ktorý je viac inštitucionalizovaný, má efektívne nástroje 
na potláčanie opozície a reálnej slobody, no tieto nástroje sú iné než len čisto re-
presívne. Tieto režimy napríklad môžu tolerovať existenciu opozičných politických 
strán, no majú efektívne nástroje na to, aby zabránili ich prípadnému úspechu vo 
voľbách. Takéto režimy majú predpoklady byť stabilnejšie. 

Teoretickým východiskom našej prvej hypotézy bolo, že režimy, ktoré sú viac 
inštitucionalizované, sú úspešnejšie vo vytváraní inštitucionálnych mechanizmov 
potrebných na dosiahnutie súdržnosti medzi elitami. V tomto prípade vychádzame 
z predpokladu, že dôvodom nestability a zmien režimov nie je chýbajúca akceptácia 
režimu v spoločnosti, ale nesúlad medzi elitami. Režim s vyššou inštitucionálnou 
výkonnosťou má nástroje na prekonanie tohto nesúladu a nespokojnosti elít. Ok-
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rem toho, málo inštitucionalizované režimy majú vyššiu pravdepodobnosť vzniku 
nespokojnosti elít, opozície a más.

Naše zistenia však neukazujú na dôležitý vplyv tejto premennej na celkovú sta-
bilitu režimu, pretože inštitucionálna výkonnosť režimu tak, ako sme ju definovali, 
dokázala iba v jednej konfigurácii prípadov vyvolať inú stabilitu režimu, ako pred-
pokladala jeho ekonomická výkonnosť, aj to iba v súčinnosti s ďalšou premennou, 
bezpečnostnou výkonnosťou režimu. Z našej analýzy teda vyplýva, že inštitucionálna 
výkonnosť režimu tak, ako sme ju v našom výskume merali, nebola schopná v našej 
vzorke režimov sama zabezpečiť, respektíve ovplyvniť stabilitu režimu.

H2: Režimy s  vyššou ekonomickou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu 
lepšie, ako režimy s nižšou ekonomickou výkonnosťou 

Lojalita občanov je okrem iného do veľkej miery ovplyvnená ekonomickým vý-
konom režimu alebo s  ním súvisiacou výkonnostnou legitimitou režimu. Hrubý 
domáci produkt, životná úroveň a ekonomický rast krajiny sa podľa niektorých štú-
dií ukazujú ako pomerne silné ukazovatele pretrvania alebo kolapsu režimu. Vyšší 
priemerný príjem znižuje pravdepodobnosť násilného zvrhnutia lídra, tak v  de-
mokraciách, ako aj v nedemokratických režimoch, najmä vďaka faktu, že takýto 
odchod lídra by pre občanov znamenal prudký nárast nestability a tá by ovplyvnila 
životnú úroveň v krajine. Niektoré akademické prístupy k ekonomickému výkonu 
ako zdroju legitimity tvrdia, že úroveň vzdelanosti v krajine a úroveň nezamestna-
nosti fungujú ako najlepšie prepojenie medzi ekonomickým rozvojom a legitimitou 
režimu. Dôležitosť ekonomickej výkonnosti režimu sa odzrkadľuje aj na fakte, že 
kým v minulosti väčšina režimov zakladala svoju legitimizáciu na ideológii, v sú-
časnosti viaceré z  nich prechádzajú na legitimizáciu práve pomocou výkonu. Tá 
je istejšia ako ideologická legitimizácia, najmä pokiaľ krajina dokáže napĺňať svoje 
modernizačné ciele. Avšak ani tieto režimy nie sú odolné voči destabilizácii, stra-
te legitimity pod vplyvom náhlej ekonomickej krízy alebo úpadku životnej úrov-
ne v krajine. Bohaté režimy sú vo všeobecnosti schopné generovať viac „legitimity 
blahobytu“, a preto sú aj viac stabilné. Autokratickí lídri využívajú prerozdeľovanie 
ekonomických zdrojov, či už v podobe subsídií alebo priamych dotácií za účelom 
zvýšenia životného štandardu obyvateľstva a tým na zabezpečenie si ich lojality.

Paradoxne, krajiny ako Maroko a Jordánsko, ktoré v mnohých ohľadoch vychá-
dzajú v ekonomických štatistikách horšie, prekonali aj obdobie Arabskej jari. Ne-
znamená to vyvrátenie spomínaných teórií, je totiž nutné si uvedomiť, že percep-
cie ekonomického výkonu občanmi štátu často nemusia byť v súlade s objektívnou 
realitou. Ak autokratické elity dlhodobo dobre manažujú ekonomiku, je pomer-
ne pravdepodobné, že prorežimové elity zostanú vládcovi lojálne a masy ho budú 
podporovať, alebo nevyjadria svoj nesúhlas. V  skratke, ekonomický rast ovplyv-
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ňuje autoritársku stabilitu podobne ako ovplyvňuje stabilitu v demokratických re- 
žimoch.

V nedemokratických krajinách väčšinou existuje špecifický typ ekonomickej po-
litiky vychádzajúci z potreby vytvárať si lojálne kruhy okolo lídra. Takýto systém 
je charakterizovaný prebujnenou korupciou, klientelizmom a systémom patronáže. 
Vnímanie korupcie a jej negatívny efekt na verejné financie v autokratických re-
žimoch je zrejmý a v empirickej rovine bol jedným z najdôležitejších indikátorov 
nespokojnosti figurujúcich pri pádoch režimov. 

Pri našej druhej hypotéze sme predpokladali, že režimy s vyššou ekonomickou 
výkonnosťou budú efektívnejšie odolávať tlakom na svoju zmenu, teda budú stabil-
nejšie, predovšetkým kvôli relatívnej spokojnosti obyvateľov so svojou ekonomic-
kou situáciou a životnou úrovňou. Taktiež, stabilná vláda je schopná zabezpečiť si 
podporu zo strany rôznych spoločenských skupín prostredníctvom finančných, ma-
teriálnych alebo iných výhod. Takéto režimy majú svoju legitimitu založenú práve 
na ekonomickej výkonnosti, a premenná ekonomická výkonnosť režimu indikuje ich 
úspešnosť pri zabezpečovaní výkonnostnej legitimity. 

Hypotéza o pozitívnom vplyve ekonomickej výkonnosti režimu na jeho stabilitu 
sa nám na našej výskumnej vzorke potvrdila. Na základe našich výsledkov analýzy 
môžeme potvrdiť, že práve nezávislá premenná ekonomická výkonnosť režimov bola 
určujúcim faktorom, ktorý mal hlavný vplyv na našu závislú premennú, pretrvanie 
režimu. Dôležitosť vplyvu výkonnosti na pretrvanie režimu sa nám potvrdila celkovo 
v ôsmych z deviatich konfigurácií, pričom v jednej zvyšnej dokázalo vplyv ekono-
mickej výkonnosti prekonať len spojenie premenných inštitucionálna výkonnosť reži-
mu a bezpečnostná výkonnosť režimu, a aj to iba v špecifickej konfigurácii pre režimy, 
v ktorých nebol prítomný faktor protivládne protesty.

H3: Režimy s vyššou bezpečnostnou výkonnosťou odolávajú tlakom na zmenu 
lepšie, ako režimy s nižšou bezpečnostnou výkonnosťou 

V rámci interakcie medzi spoločnosťou a inštitúciami je najdôležitejším aspek-
tom mobilizácia - množstvo masovej účasti vyvolanej a  kontrolovanej zhora. Vo 
fáze najväčšej stability vládcovia v nedemokratických režimoch prijímajú politiky, 
ktoré držia občiansku spoločnosť mimo politickej arény. Určitý stupeň participácie 
je zväčša režimami povolený, za predpokladu, že tieto aktivity nenaberú politický 
alebo výsostne opozičný charakter. Z pohľadu stability nedemokratického režimu 
môžeme na základe týchto charakteristík odvodiť dva závery. Prvým je, že pre sta-
bilitu je dôležitá existencia efektívneho represívneho aparátu, ktorý je schopný vy-
konávať demobilizačné politiky. Druhým je, že pre stabilitu autokracie sú potrebné 
mobilizačné štruktúry- režimová strana alebo podobné inštitúcie štátu, teda štruk-
túry ktoré sú schopných simultánne generovať a kontrolovať účasť.
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Stabilita nedemokratického režimu tak závisí aj na kapacite režimu kontrolovať 
alebo potláčať opozičné sily, od politických až po občiansku spoločnosť. Táto schop-
nosť umožňuje režimu potláčať občanov tak, aby ich odstrašil od účasti na opozič-
ných aktivitách (nízky stupeň represie) alebo ich dokonca fyzicky zranil (vysoký 
stupeň represie). Zatiaľ čo donucovanie vysokej intenzity je odpoveďou na aktuálnu 
a vysoko nebezpečnú hrozbu, donucovanie nízkej intenzity slúži ako prevencia pred 
takýmito hrozbami. Represie sú nespochybniteľne jedným z hlavných inštrumen-
tov autokracií, alebo prinajmenšom prostriedkom poslednej záchrany. Represie sú 
zároveň zrejme najočividnejšou stratégiou na politické prežitie. Keď líder čelí bez-
pečnostným hrozbám, obracia sa na represívne aktivity na ich zmiernenie. Štátna 
represia môže byť definovaná ako aktuálne alebo hroziace fyzické sankcie proti jed-
notlivcom alebo organizáciám za účelom odradenia od špecifických aktivít, ktoré 
môžu byť hrozbou pre vládnucu elitu. 

Existujú dve široké kategórie represií: obmedzovanie občianskych slobôd a po-
silňovanie práv na represiu (cenzúra, obmedzenie slobody zhromažďovania), ktoré 
zvyčajne zasahujú populáciu vo veľkom. Druhou kategóriou je represia proti fyzickej 
integrite (mučenie, zmiznutia, politickí väzni), ktorá je  typicky zameraná na jednot-
livcov. Represívne taktiky sa rozlišujú s ohľadom na osoby, na ktoré sú namierené 
a na podmienky, za ktorých sú uplatňované. Represie obmedzujúce občianske slo-
body ovplyvňujú väčší segment spoločnosti a sú používané vtedy, keď je ťažké iden-
tifikovať politickú opozíciu a je potrebný široký rozsah represívnych prostriedkov na 
zabezpečenie kontroly. Vďaka silnému organizačnému dosahu režimov jednej stra-
ny, v ktorých je vládna strana silne decentralizovaná a schopná pokryť väčšinu inak 
autonómnych kanálov participácie a mobilizácie a siete tajných služieb, represie nie 
sú najtypickejším prejavom snahy o stabilizáciu režimu. Tvrdá represia zasahuje špe-
cifickú časť populácie – disidentov, oponentov, rivalov – a je využívaná najmä vte-
dy, keď vie režim oponentov ľahko identifikovať. Rozdielna povaha opatrení vysokej 
a nízkej intenzity má tiež vplyv na legitimitu autokrata. Kým násilné represie znižujú 
autokratovu legitimitu, obmedzenia slobôd nemajú takýto výrazný efekt.

Našim tretím predpokladom bolo, že režimy, ktoré sú bezpečnejšie (t.j. režimy 
s nižším stupňom represie), sú stabilnejšie. Použitie tvrdých represívnych opatrení 
režimom vypovedá o tom, že režim vníma prítomnosť hrozieb citlivo a musí si za-
bezpečiť bezpečnosť týmto spôsobom. To znamená, že podľa našich predpokladov 
bude režim represívnejší vtedy, ak líder čelí bezpečnostným hrozbám. Na základe 
tejto logiky režim, ktorý nečelí hrozbám, a je preto potenciálne stabilnejší, si môže 
dovoliť byť menej represívny. V tomto zmysle myslíme najmä tvrdú represiu, teda 
hrozbu použitia fyzického násilia voči oponentom režimu. Na druhej strane, tvrdé 
represie znižujú možnosť nenásilného odchodu lídra, ako sú porážka vo voľbách; 
odstúpenie; koniec volebného obdobia, a tým zvyšujú pravdepodobnosť jeho zvr-
hnutia násilnou cestou.
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Naše predpoklady o vplyve bezpečnostnej výkonnosti režimu na jeho pretrvanie 
sa, podobne ako v prípade premennej inštitucionálna výkonnosť režimu, nepotvrdili. 
Podľa našich zistení zohrávajú tieto dve premenné rovnakú úlohu, pretože spolu do-
kázali prekonať vplyv ekonomickej výkonnosti režimu iba v jednej konfigurácii prí-
padov, pričom samé o sebe nedokázali vysvetliť žiadnu konfiguráciu. Bezpečnostná 
výkonnosť režimov aplikovaná na našej vzorke prípadov nebola určujúcim faktorom 
ich pretrvania, a  pretože sa v  nej vyskytovala naprieč stabilnými aj nestabilnými 
režimami, nemôžeme potvrdiť platnosť tejto hypotézy.

Tieto zistenia z kvalitatívnej komparatívnej analýzy sa nám potvrdili aj v prípa-
dových štúdiách, v ktorých sme načrtli odlišnosti a podobnosti skúmaných nede-
mokratických režimov z troch regiónov. Zlom pre ich pretrvanie predstavuje turbu-
lentný rok 2010, keď sa  zmenil režim v Kirgizsku aj autoritársky režim v Tunisku 
a vytvoril sa domino efekt protivládnych protestov.

Severná Afrika

V Severnej Afrike do roku 2011 prevládali nedemokratické režimy s dlhoročným 
lídrom alebo stranou vo vedení, ktoré na prvý pohľad vykazovali známky stability. 
Pod vplyvom jazmínovej revolúcie v Tunisku z decembra 2010 a následného zrú-
tenia režimu prezidenta Bin Alího však došlo ku kríze, ktorá mala rôzne dôsledky 
na pretrvanie režimov v tomto regióne. Kým v Tunisku a Líbyi tieto režimy padajú, 
alžírsky a marocký režim si zabezpečili svoje pretrvanie. Pre komparáciu sme zvolili 
kontrastné prípady Tuniska a Maroka, ktoré nám poskytli priestor na verifikáciu 
faktorov súvisiacich so zachovaním režimu. 

Z pohľadu teoretických výsledkov predkladanej štúdie by mal fakt, že tuniská 
ekonomika bola do roku 2010 na regionálne štandardy pomerne dynamická zna-
menať, že režim bol stabilný. Ekonomické zlyhania prejavujúce sa v praxi nadštan-
dardne vysokou nezamestnanosťou, nespravodlivým rozdeľovaním ekonomických 
statkov v prospech elít okolo Bin Alího a v neprospech zanedbaných centrálnych 
regiónov Tuniska, však boli hlavným motorom protivládnych protestov. Vzhľadom 
na fakt, že Bin Alí si od začiatku svojho pôsobenia konsolidoval výhradne výkon-
nostnú legitimitu, zlyhanie v  tejto oblasti inšpirovalo občanov Tuniska k  prekle-
nutiu informačnej bariéry. Masívne protesty v januári 2011 napokon docielili pád 
tamojšieho režimu. Určujúca nezávislá premenná pre pretrvanie režimu v podobe 
ekonomickej výkonnosti sa teda potvrdila. Ako prispievajúce faktory destabilizá-
cie sa ukázali aj intenzívne represie a tým nízka bezpečnostná výkonnosť v spojení 
s vysokou mierou kontroly spoločnosti a uzavretosti režimu (nižšia inštitucionálna 
výkonnosť). 

Na druhej strane, prípadová štúdia marockého režimu poukazuje na ďalší aspekt 
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výstupov tejto štúdie. Napriek veľkým nedostatkom v ekonomickom výkone kraji-
ny, ktorá dlhodobo čelí vysokej miere nezamestnanosti, negramotnosti, chudoby 
a korupcie, marocký režim počas roku 2011, kedy sa protesty spojené s kulmináciou 
arabskej jari dostali aj do kráľovstva, pretrval. Táto nezávislá premenná tak nemala 
na konečný výsledok pretrvanie – zrútenie výrazný dopad. Úspešná stratégia koop-
tácie občianskej spoločnosti, politických strán a elít okolo kráľa umožnila režimu 
Muhammada VI. vytvorenie pomerne efektívnych inštitúcií, nižšiu mieru mäkkej 
represie a relatívnu politickú súťaž vo voľbách (inštitucionálna výkonnosť). V Ma-
roku tiež režim využíval tvrdé represie len sporadicky, čo zvýšilo jeho bezpečnostnú 
výkonnosť. Spomínané dve prispievajúce nezávislé premenné tak dokázali zabez-
pečiť pretrvanie režimu, aj napriek zlyhaniu v ekonomickej výkonnosti. Historický 
odkaz alavitskej dynastie a spoločenský konsenzus na akceptácii úlohy monarchu 
ako reprezentanta islamského dedičstva v Maroku tiež výrazne ovplyvnil kalkulácie 
protestujúcich, ktorí zväčša požadovali zmeny vo vláde a politické reformy, a nie 
odstránenie nedemokratickej inštitúcie monarchie ako takej. 

Blízky východ

Na Blízkom východe, podobne ako v štátoch Severnej Afriky, dominovali au-
tokratické režimy, ktoré fungovali v nezmenenej podobe niekoľko dekád. Krajiny 
Blízkeho východu možno rozdeliť do niekoľkých typov režimu. Po prvé, ide o re-
žimy jednej hegemonickej strany, ako v prípade Sýrie, Egyptu, Jemenu a čiastočne 
aj Iraku. Po druhé, ide o monarchie, ktoré sa však medzi sebou výrazne odlišujú 
v ekonomickej štruktúre a miere obmedzovania práv a slobôd obyvateľstva. Jordán-
ska monarchia napríklad nedisponuje rentierskou ekonomikou a   miera slobody 
v nej je vyššia (podobne ako v Kuvajte) ako v ostatných monarchiách Zálivu. Tie si 
však s výnimkou Bahrajnu dokázali zabezpečiť relatívnu stabilitu. Po tretie, výnim-
ku v tomto smere predstavuje relatívne stabilný Libanon, ktorý funguje na multi-
straníckom princípe, ktorý však pri reprezentácii zohľadňuje prevažne náboženské 
línie štiepenia spoločnosti. Po vypuknutí arabskej jari na Blízkom východe v roku 
2011 došlo k  zmene egyptského a  jemenského režimu. Aj napriek protivládnym 
protestom bahrajnský režim vďaka zahraničnej intervencii pretrval. Na druhej stra-
ne, sýrsky režim prezidenta Asada v súčasnosti čelí zdĺhavej občianskej vojne s ot-
voreným koncom vzhľadom na jeho zachovanie. Pre komparáciu režimov v rámci 
tohto regiónu sme si vybrali prípady Jordánska a Egypta. Napriek zdanlivej podob-
nosti režimov a ich geografickej blízkosti, ktorá sa okrem iného prejavuje aj mierou 
angažovanosti v rámci palestínsko-izraelského konfliktu, sa trajektórie protestných 
hnutí a odozvy na ne líšili. Kým egyptský režim Hosního Mubáraka bol zvrhnutý 
revolúciou z 25. januára 2011, jordánska monarchia vedená kráľom Abdalláhom 
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II. pretrvala v pôvodnej konfigurácii, s kozmetickými zmenami, ktoré mali za cieľ 
aspoň čiastočne uspokojiť socioekonomické požiadavky.

Aj napriek zlým socioekonomickým podmienkam mnohých Jordáncov bol dô-
ležitou príčinou udržania režimu fakt, že opozičnému hnutiu volajúcemu po de-
mokratickej reforme sa nepodarilo dosiahnuť dostatočnú mobilizáciu verejnosti 
a získať tak rozhodujúcu podporu. Neúspech opozičného hnutia zapríčinila aj sú-
držnosť elít v rámci vlády, kráľovskej rodiny a bezpečnostných zložiek. Jordánsky 
režim nejavil žiadne známky „erózie autority“, ktorá by mohla určitým spôsobom 
dopomôcť opozícii k zvrhnutiu režimu. V tomto smere sa ukázala dôležitosť inšti-
tucionálnej výkonnosti režimu. Kráľ Abdalláh II. totiž dokázal efektívne kooptovať 
a rozdeľovať opozíciu a manažovať spriaznené elity. Z hľadiska bezpečnostnej vý-
konnosti režimu monarchia vykazovala nízku mieru represií a relatívnu schopnosť 
odolávať vzniku domácich teroristických hnutí. Zásadným faktorom pre udržanie 
režimu bol tiež fakt, že jordánska opozícia, na rozdiel od opozičných hnutí v iných 
krajinách regiónu, počas protestov nespochybňovala samotné právo Hášimovského 
režimu vládnuť, ale požadovala iba špecifické politické reformy. 

Na druhej strane, Mubárakov režim v Egypte, ktorý čelil podobným socio-eko-
nomickým zlyhaniam ako jordánska monarchia, nedokázal pretrvať vo svetle proti-
režimových demonštrácií. Vysvetlení, ktoré vychádzajú z metodologických záverov 
štúdie je niekoľko. Ekonomický výkon Egypta bol v posledných dekádach výrazne 
brzdený korupciou, nízkou vzdelanosťou populácie, vysokou nezamestnanosťou  
a zlými makroštrukturálnymi výsledkami, najmä v súvislosti so zahraničným dl-
hom, deficitom rozpočtu a odlivom devízových rezerv. Prejavy ekonomického 
zlyhania na nízkom životnom štandarde Egypťanov tak boli kľúčovým faktorom 
vypuknutia protestov. Po druhé, Mubárak nedokázal vytvoriť efektívny mechaniz-
mus zjednotenia a lojality prorežimových elít v rámci vládnej strany NDP. Rozsah 
potláčania opozície a silná manipulácia oficiálnych kanálov občianskej spoločnosti  
v kombinácii s dôsledným eliminovaním efektívnej opozície dokladujú zlyhanie 
v inštitucionálnej výkonnosti. Napokon, egyptský režim vykazoval aj nízku bezpeč-
nosť režimu. Terorizmus v Egypte bol výrazným fenoménom a represívny aparát 
násilne potláčal disidentov v krajine. Zlyhania vo všetkých týchto faktoroch tak spo-
lu s úspechom revolúcie v Tunisku napokon inšpirovali januárové protesty v roku 
2011, ktoré vďaka finálnej podpore protestujúcich zo strany armády dokázali napo-
kon zvrhnúť režim v Egypte.

Stredná Ázia

V krajinách Strednej Ázie, od získania nezávislosti v roku 1991, došlo doteraz 
len k štyrom zmenám ich lídrov. Kazachstan a Uzbekistan doteraz nemajú skúse-
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nosť so zmenou lídra. V Turkménsku, na rozdiel od ďalších prípadov, bol transfer 
moci rýchly a nenásilný. Avšak stále išlo o efektívny prevrat, v ktorom bola komplet-
ne porušená ústava a moc uchopila najsilnejšia frakcia (Abdukadirov, 2009: 292). 
V Tadžikistane viedol neúspešný transfer moci k niekoľkoročnej občianskej vojne. 
V Kirgizsku vyústil do masových nepokojov, politických zmätkov a revolúcií v ro-
koch 2005 a 2010. V druhom prípade si revolúcia vyžiadala desiatky obetí a vyvo-
lala chaos v krajine, ktorý neskôr vyústil do etnických nepokojov na juhu krajiny. 
Kazachstan a Kirgizsko stoja v mnohých ohľadoch na opačnom konci našej kompa-
ratívnej analýzy, najmä v ekonomickej a bezpečnostnej dimenzii. 

Zo všetkých stredoázijských režimov kládol práve Nazarbajevov od začiatku naj-
väčší dôraz na budovanie štátu a táto politika spravila z Kazachstanu, z inštitucionál-
neho pohľadu, najstabilnejší štát regiónu. Prezident Nazarbajev si udržiaval pomer-
ne stabilný okruh elity a potenciálnych súperov ich kooptáciou alebo rotovaním, 
a do vlády menoval najmä lojálnych technokratov. Politická opozícia v Kazachstane 
bola postupne oslabovaná a s každými parlamentnými voľbami strácala mandáty 
v parlamente. Režim tak stavia vlastných kandidátov, ktorí vytvárajú zdanie plura-
litných volieb. Pretrvanie režimu v Kazachstane sa okrem relatívnej inštitucionálnej 
výkonnosti opieral najmä o ekonomickú výkonnosť. Kazašská republika je pomerne 
bohatá a rozvinutá krajina s relatívne dobrým medzinárodným imidžom. Na druhej 
strane je ekonomické bohatstvo v Kazachstane prerozdeľované nerovnomerne a je 
sústredené najmä do veľkým miest. Za posledných 10 rokov však môžeme vidieť 
zvyšovanie štátnych výdavkov do sociálnej oblasti – vzdelávania, zdravotníctva, či 
bývania. Financovanie týchto programov bolo zabezpečené prevažne pomocou pet-
rodolárov. Ekonomická situácia a životná úroveň sa tak v Kazachstane stali jedným 
zo základných zdrojov legitimity prezidenta Nazarbajeva. Napokon, z hľadiska bez-
pečnostnej výkonnosti, krajina v  porovnaní s  Kirgizskom nemala vysoký stupeň 
politického teroru a tvrdých represií a fenomén terorizmu ju zasahoval len okrajo-
vo. Po sérii samovražedných a teroristických útokov v roku 2011 však začal režim 
pristupovať k týmto hrozbám oveľa ráznejšie. Na základe úspechu v spomínaných 
troch dimenziách je Kazachstan označovaný za ostrov stability, najmä v porovnaní 
s ostatnými post-sovietskymi krajinami. Prípadné protesty nie sú zvyčajne oriento-
vané proti prezidentovi, ale majú sociálne či ekonomické pozadie.

 Na druhej strane, Kirgizsko je príkladom krajiny, ktorá sa v posledných ro-
koch destabilizovala. Snaha kirgizských prezidentov prebrať niektoré politické ná-
stroje používané v Kazachstane či v Rusku nebola z dlhodobého pohľadu úspešná, 
keďže v krajine absentovali stabilné základy, akými sú funkčný a efektívny štátny 
aparát. Po opozičných protestoch v roku 2006 prezident Bakijev pracoval na ne-
utralizácii opozície. Nasledovalo ústavné referendum a  parlamentné voľby, v kto-
rých zvíťazila novo založená prezidentská strana Ak Žol. Politická opozícia tak bola 
porazená. Hoci mal Bakijev super prezidentské právomoci, hegemonickú stranu 
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a silné bezpečnostné štruktúry, nenastala žiadna zmena v klanových štruktúrach, 
ktoré podkopávali štátne inštitúcie, efektivitu štátu a vládu zákona. Na tejto úrovni 
Bakijev v skutočnosti oslabil svoju pozíciu vylúčením súperiacich klanov a ďalších 
záujmových skupín v prospech svojej rodiny.

 Z pohľadu ekonomickej výkonnosti je Kirgizsko jednou z najchudobnej-
ších krajín na svete. Keďže disponovalo iba limitovaným množstvom nerastných 
surovín, nemohlo financovať nákladné sociálne programy ako v prípade Kazachs-
tanu. Štátne príjmy boli navyše často obeťou prerozdeľovania medzi vládnucu eli-
tu. Zlyhanie v ekonomickej výkonnosti sa naplno ukázalo v roku 2010, kedy došlo 
k prudkému nárastu cien, čo vyvolalo nespokojnosť medzi obyvateľstvom. Napo-
kon, Kirgizsko čiastočne zlyhalo aj v bezpečnostnej výkonnosti. Úroveň tvrdých 
represií a nebezpečenstvo islamského terorizmu síce neboli na úrovni väčšiny arab-
ských štátov, režim si však nedokázal zabezpečiť trvalejšiu legitimitu. Zlomovým 
momentom kirgizskej politiky sa stal prevrat v roku 2005, počas ktorého sa relatívne 
nekrvavou cestou podarilo zosadiť prezidenta. V ďalších piatich rokoch po revolú-
cii tak vznikali ďalšie demonštrácie proti upevňovaniu personalizovaného vedenia 
druhého prezidenta Bakijeva. Kým prezident Akajev v roku 2005 odmietol použiť 
voči demonštrantom násilie, jeho nástupca využíval aj tvrdšie opatrenia voči svojim 
oponentom. Použitie násilia prinieslo opačný efekt a  miesto toho, aby vystrašilo 
pretestujúcich, tí sa začali mobilizovať. Revolúcia v roku 2010 potvrdila, že Kirgiz-
sko je odlišné od ostatných stredoázijských republík, keďže v krajine nebol stabilný 
ani mäkký autoritarizmus reprezentovaný režimom prezidenta Akajeva, ani tvrdý 
autoritarizmus prezidenta Bakijeva.

Ako sme naznačili v metodologickej časti, a ako dokladujú aj prípadové štúdie, 
špecifiká skúmaných regiónov Severnej Afriky, Blízkeho východu a Strednej Ázie 
nezohrávajú najvýznamnejšiu úlohu. Pri všetkých troch regiónoch a aj v ostatných 
krajinách, ktoré sme v našej štúdii neanalyzovali, možno identifikovať regionálne 
univerzálne faktory, ktoré fungujú ako dostatočné podmienky (ekonomická výkon-
nosť), alebo prispievajúce podmienky (kombinácia inštitucionálnej a bezpečnostnej 
výkonnosti) pretrvania režimov. Popri ekonomickej výkonnosti, ktorá je dôležitá 
z dlhodobého hľadiska, je potrebné sa zamerať aj na inštitucionálnu a bezpečnostnú 
výkonnosť, ktoré v niektorých prípadoch (napríklad Maroko a Jordánsko) dokázali 
zabezpečiť pretrvanie nedemokratického režimu. 
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