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1. Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice a charakteristice integračních předpokladů a 

procesů na asijském kontinentu. Asie představuje teritoriálně nejrozsáhlejší geografickou 

jednotku rozkládající se na povrchu Země. Když se zaměříme na historii asijského kontinentu, 

můžeme si povšimnout, že tento nikdy nepatřil pod nadvládu jediné politické integrace. Tento 

region je totiž natolik rozlehlý a jednotlivé části se od sebe tak výrazně liší, že je obtížné 

vytvořit jednotné plně fungující politické a ekonomické integrační seskupení, na rozdíl od 

evropského regionu, kde Evropská unie integruje většinu evropských států. 

Práce je členěna do pěti hlavních kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá kapitola 

„Integrační předpoklady asijského kontinentu“ je zaměřena na analýzu počátečních pokusů o 

integraci regionu sahajících do 13. a 14. století. Dále pokračuje následným vývojem asijského 

regionu a integračních tendencí až k počátkům vývoje soudobých integračních seskupení. 

Třetí kapitola „Vznik a vývoj integračních seskupení v Asii“ bude patřit vzniku a vývoji 

integračních seskupení v Asii, kdy autorka popisuje a analyzuje konkrétní organizace a 

uskupení.  

Ve čtvrté kapitole „Současný stav vytváření a fungování asijských integrací a perspektivy 

spolupráce“ bude předmětem zkoumání současný stav vytváření a fungování asijských 

integrací a perspektivy spolupráce. Asijský region je regionem se silným integračním 

potenciálem. Jsme svědky toho, že v Asii skutečně můžeme najít řadu plnohodnotných a 

přínosných integračních seskupení. Práce se podrobněji zaměří na rozbor současného stavu a 

perspektiv spolupráce integračního seskupení Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN). 

ASEAN neboli Sdružení národů jihovýchodní Asie je integračním seskupením, které si za 

svůj cíl klade urychlení ekonomického růstu, sociálního pokroku, kulturního rozvoje a 

vzájemných vztahů svých členů. ASEAN je velmi úspěšným projektem, podíváme-li se na 

institucionální úroveň spolupráce a komplexnost oblastí politik. Z těchto důvodu je ASEAN 

považován za druhou nejúspěšnější organizací po EU. Dalším integračním seskupením, které 

bude v této práci blíže analyzováno, je Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu. Jelikož 

tato může být brána jako organizace s dobře fungujícím systémem a rozvinutými obchodními 

vztahy s Evropskou unií. 

Předmětem této práce je zaměřit se na integrační předpoklady asijského kontinentu, na 

základě těchto předpokladů popsat a analyzovat současná integrační seskupení na tomto 

kontinentě a ve čtvrté kapitole „Současný stav vytváření a fungování asijských integrací a 
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perspektivy spolupráce“ blíže analyzovat integrační seskupení Sdružení národů jihovýchodní 

Asie (ASEAN) a Radu pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC) a následně přiblížit 

jejich obchodní a politické vztahy s Evropskou unií. 

Práce je limitována několika faktory. Především tím, že integrační seskupení na asijském 

kontinentě jsou ve velmi rychlém a dynamickém vývoji, a proto se některé okolnosti, se 

kterými se zde pracuje, mohou rychle změnit. Dalším faktorem je dostupnost některých údajů, 

a to zejména o aktuálním stavu a vývoji Sdružení národů jihovýchodní Asie a Rady pro 

spolupráci arabských států v Zálivu, autorka tedy vycházela především z informací na 

oficiálních stránkách v anglickém jazyce a článků v odborných časopisech. 
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2. Integrační předpoklady asijského kontinentu 

Integrace se používá především pro formy a procesy spojování, slučování popřípadě 

srůstání původně izolovaných nebo samostatných jednotek v jediný a vnitřně jednotný 

systém, jimž se vytváří nový celek. Pojem desintegrace pak vyjadřuje opak integrace, rozklad, 

popř. rozpad nějakého celku. Pojmy integrace a desintegrace se užívají v mnoha vědních 

oborech. Zde je budeme chápat v tom smyslu, jak jsou používány v politické geografii, 

politologii, v teoriích mezinárodních vztahů, v ekonomii, hospodářských dějinách apod. 

Integraci je možno pojmout dynamicky jako určitý proces, nebo staticky jako určitý stav, 

vzniklý integračním procesem. Ve statickém pojetí se integrací nejčastěji rozumí určitá 

nadnárodní asociace plně suverénních politických celků. Z jiného hlediska můžeme rozlišovat 

integraci neformální a formální (Johnson, Gregory a Smith, 1994). 

Potřebu přesněji definovat (regionální) integraci a tento jev odlišit od dalších pojmů, jako 

je regionální spolupráce, regionální organizace či regionální systém, pocítili již ranní 

teoretikové regionální integrace (Karl Deutsch, Béla Belassa, Amitai Etzioni, Ernst Haas nebo 

Joseph S. Nye),(Waisová, 2009). 

Mezi první pokusy konceptualizovat integraci patří Haasova definice. (Haas, 1958, s. 16.) 

považuje integraci za „proces, při němž jsou političtí aktéři z rozdílného národního prostředí 

vedeni k tomu, aby přesunuli svou loajalitu, očekávání a politické aktivity k novému centru, 

jehož instituce disponují jurisdikcí nad již existujícími státy, anebo ji požadují.“ 

 

Integraci lze zaregistrovat ve dvou základních podobách či liniích a to na regionální a 

globální. Toto dělení je hlavně z hlediska geografického. Další kategorii tvoří v současné 

době mezikontinentální integrace (Zlý, 2009). 

 

Globální integrace 

Globální ekonomická integrace je jev, či jeden z procesů, který je prvkem soudobé 

globalizace. Tyto dva pojmy si nesmíme zaměňovat a plést. Globální ekonomická integrace je 

proces uskutečňující se postupnou liberalizací mezinárodního obchodu oslabováním či 
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odstraňováním celních a dalších překážek, které brání volnému pohybu zboží a služeb v 

celosvětovém měřítku, případně i liberalizaci pohybu výrobních faktorů (Zlý 2008). 

Regionální integrace 

Za regionální integraci lze považovat dobrovolné propojení socio-ekonomických, 

kulturních a jiných domén dvou či více relativně nezávislých celků, a to do takové míry, že 

kontrola klíčových oblastí vnitřní regulace těchto celků je posunuta na supranacionální 

úroveň. Na základě tohoto zjištění pak můžeme problematiku zjednodušit, a to vymezením 

regionální integrace na makroúrovni (integraci národních států) a mikroúrovni (euroregiony). 

Makroúrovňová regionální integrace je fenomén s dlouhou tradicí a nejedná se pouze o proces 

utváření EU. Mimo EU pak můžeme jmenovat Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

či Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci (SAARC). Regionální integraci lze chápat 

jako jeden z nástrojů či metod spolupráce mezi regiony.  

 

Jak tvrdí Zlý (2009, s. 80) dosavadní přístup k této problematice je poznamenán stálým 

používáním již přeživšího schématu, které vzniklo v 50. a 60. letech a odráželo tehdejší 

podoby integračních procesů a jejich nevyvinutost. Snad nejvíce diskutovaný dílčí problém 

tkví v pojmu společný trh. Je zřejmé, že definitivního řešení nelze dosáhnout, dokud nebude i 

zde respektován významový přístup. Společný trh je vždy trhem „ něčeho“ – zboží nebo 

služeb nebo kapitálu nebo pracovních sil atp. I celní unie (v některých případech dokonce i 

zóna volného obchodu s bezcelním obchodem uvnitř ní) je společným trhem – v tomto 

případě společným trhem zboží. Vyšší stupeň integrace má nárok na jiné označení, 

v závislosti na rozvinutosti.  

Proto nejvhodnějším a nejaktuálnějším modelem, ve kterém můžeme rozdělit stupně 

regionální ekonomické integrace, systém, který umožňuje rozlišovat zásadní změny 

v integračním procesu a popsat jeho základní vnitřní vývojovou logiku je následující (Zlý, 

2009: 
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a. zóna volného obchodu, 

b. celní unie, 

c. primární hospodářská unie, 

d. rozvinutá hospodářská unie, 

e. formativní hospodářská a měnová unie, 

f. úplná hospodářská a měnová unie, 

g. hospodářská a politická unie. 

 

Obrázek 2.1. Stupně ekonomické integrace  

 

Zdroj: Zlý, 2004a; zpracování vlastní 

Zóna volného obchodu představuje nejméně rozvinutý a nejnižší stupeň ekonomické 

integrace. V praxi to znamená, že se dvě a více zemí dohodne, že navzájem sníží či úplně 

odstraní cla na některé výrobky (převážně z oblasti průmyslové výroby, daleko méně často na 

zemědělské výrobky). Mezi základní znaky jsou považovány (Zlý, 2009): odstranění tarifních 

a netarifních překážek, především kvantitativních omezení, které brání volnému pohybu zboží 

mezi dvěma nebo několika zainteresovanými zeměmi, spojování a zachovávání národních 

celních území, autonomní celní a obchodní politika vůči třetím zemím a prokazování původu 

zboží, jehož pohyb na tomto trhu je plně liberalizován 
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Vyšším, plně reálným stupněm regionální ekonomické integrace je celní unie (CU). Celní 

unie je sdružení států, které se dohodly na omezení vzájemných obchodních bariér a zároveň 

uplatňují společné celní sazby vůči třetím zemím (tzv. společný celní sazebník). 

Mezi základní prvky celní unie patří (Zlý, 2009): založení na odstranění celních bariér, 

vytvoření jednotného celního území spojením národních celních území, nastolení společné 

celní politiky, vytvoření trvalých společných orgánů a není potřeba předkládat původ zboží, 

jako tomu bylo u pásma volného obchodu. 

Primární hospodářská unie je dalším stupněm ekonomické integrace.  Do tohoto stádia 

se ekonomická integrace dostává tehdy, jestliže překračuje integraci oběhové sféry (jestliže 

přechází i do sféry výroby), a doplňuje již existující volný oběh produktů na společném trhu 

zboží (v celní unii). Mezi základní znaky patří (Zlý, 2009): odstraňování nebo omezování 

překážek, které brání volnému pohybu služeb a výrobních faktorů, kterými jsou pohyb 

kapitálu a pracovních sil, užší spolupráce v oblasti některých dílčích hospodářských politik a 

jejich společná koordinace (např. zemědělská a dopravní politika). Znamená to tedy, že se 

nejen začleňují a spojují trhy, ale i hospodářská politika zúčastněných států. 

 

Rozvinutá hospodářská unie je výsledkem dalšího prohlubování hospodářské unie a je 

provázena velmi rozmanitým komplexem integračních opatření. Nicméně se zdá, že 

v okamžiku, kdy je překročena mez pouhého odstraňování tzv. viditelných překážek pro 

volný obchod, pohyb zboží a výrobních faktorů, a přistoupeno i k odstraňování překážek tzv. 

neviditelného charakteru.  Jedná se o překážky věcného charakteru (vstupní a výstupní 

kontroly, poplatky a další formality), technického charakteru (rozdíly technických, 

zdravotních, hygienických a bezpečnostních norem) a fiskálního charakteru (rozdíly v míře 

zdanění u nepřímých daní). 

Formativní hospodářská a měnová unie je nejvyšší formou a úrovní ekonomické 

integrace. Hospodářská a měnová unie (HMU) představuje důležitý kroj v integraci 

ekonomik. Měnová unie zahrnuje všechny znaky společného trhu, který je doplněn o 

společnou měnu, zahrnující jednotný měnový systém a centrální banku. Hospodářská unie 

předpokládá vysoký stupeň regionální spolupráce a integrace. Dochází k plné integraci 

členských států v nadnárodních orgánech odpovědných za vytváření společné hospodářské 

politiky včetně existence jednotného daňového systému. V současné době se tomu stupni 

integrace přibližuje jen Evropská unie. Hospodářská unie představuje spíše referenční 
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kategorii. Vyjadřuje prvky ekonomické integrace silně podobných ekonomik. (Waisová, 

2009) 

Plně rozvinutá měnová unie si vlastním prohlubováním procesu může vynutit další 

prohlubování integrace, které můžeme nazvat úplnou neboli komplexní hospodářskou a 

měnovou unií. Navíc se objevuje harmonizování fiskální a jiné hospodářské politiky. 

Hospodářská a politická unie je proces vytváření a fungování hospodářské a politické 

unie souvisí s procesem završování dokompletování úplné hospodářské a měnové unie. Jsou 

vytvářeny objektivní předpoklady k přechodu k politické integraci. Tím je dosaženo vůbec 

nejvyššího a nejrozvinutějšího stupně zralosti integračního procesu. Integrační proces 

dovršením této úrovně vrcholí. Tato úroveň je však uskutečnitelná za předpokladu politické 

vůle zúčastněných států a jejich národů. 

 

Dílčí shrnutí 

Integrační procesy jsou prostředkem ke zlepšení ekonomické, politické a bezpečnostní 

situace v různých regionech. Snížení nebo odstranění obchodních překážek a koordinace 

měnových a fiskálních politik je nástrojem integračních procesů. Cílem ekonomické integrace 

je snížit náklady pro spotřebitele i pro výrobce, stejně jako zvýšení obchodu mezi zeměmi, 

které se účastní dohody o vytvoření integračního seskupení. 

 

Asie představuje jednu z teritoriálně nejrozsáhlejších geografických jednotek, které 

se rozkládají na zemském povrchu. V Asii je koncentrován největší podíl souše. Nejenom z 

tohoto důvodu můžeme usoudit, že zde nalezneme pouze několik prostorově méně rozlehlých 

regionálních uskupení.  

2.4.1 Historie Asie 

Historie Asie je souhrnem dějin jednotlivých oblastí asijského kontinentu. Z pohledu od 

východu na západ lze tyto oblasti vymezit jako dějiny Japonska, Číny, Indie, Persie a 

Blízkého východu.  
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Obrázek 2.2 Mapa Asie 

 

Zdroj: DAVID RUMSEY MAP COLLECTION (2010) 

Jednou z nejvýznamnějších oblastí historie byla oblast Mezopotámie, kterou považujeme 

za kolébku civilizace. Tato se rozprostírala mezi řekami Eufrat a Tigris a svého největšího 

rozkvětu dosahovala ve 4. a 3. tisíciletí př. n. l. V této oblasti žili Sumerové a Chetité. 

Probíhal významný rozvoj písemnictví, matematiky, astronomie, lékařství, zákonů, 

zemědělství a řemesel.  

Mezi další vyspělé civilizace v období starověku patřily oblasti: Japonsko, Čína, Indie. 

Tyto oblasti byly kolonizovány v 19. – 20. století, v podstatě celý asijský kontinent se potýkal 

v 19. a 20. století s koloniální nadvládou. Poloostrov Přední Indie ovládli téměř na 90 let 

Britové, Francouzi obsadili území Zadní Indie a Indonésii si podmanili Nizozemci. Koloniální 

panství se postupně začala rozpadat po 2. světové válce.  

Zaměříme-li se na Asii tak, jak je kartografy vymezována (tedy pevnina na východ od 

Uralu a Kaspického moře a na jih od Kavkazského pohoří), zjistíme, že celý tento rozlehlý 

prostor nikdy nepodléhal nadvládě jediné imperiální nebo smluvní politické integraci. 

Největším pokusem ve směru integrování Asie byla transkontinentální expanze Mongolské 
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říše ve 13. a 14. století.1 Její nájezdníci však nikdy nepostoupily a nepodmanili si území 

hlouběji na severu. Později se o integraci pokoušelo ruské/sovětské impérium, kteří naopak ze 

severu pocházeli. Tito však nikdy neposunuli své hranice jižním směrem, tak aby dosáhli 

břehů Indického oceánu.  

2.4.2 Geografické dělení a formování Asie 

Vyžaduje-li regionální integrace fyzickou blízkost několika nezávislých politických entit, 

ocitá se Asie v poněkud specifické situaci. Ta je dána prostorovým rozmístěním populace a 

taktéž státních aktérů.  

Pokud bychom rozdělili asijskou pevninu ve směru rovnoběžek zhruba v polovině jejího 

severo-jižního rozpětí, dojdeme k závěru, že obě tyto pomyslně oddělené části se od sebe 

z politicko-geografického hlediska zásadně odlišují (viz obrázek 2.3). 

Obrázek 2.3 Rozdělení politické nadvlády v Asii 

 

      Zdroj: Waisová (2009), zpracování vlastní 

                                                 

1 Mongolská říše existovala ve 13. a 14. století a v době svého největšího rozmachu ovládala území o 

rozloze 33 000 000 km2 (22 % souše). Pod mongolskou vládou žilo na 100 milionů obyvatel. 
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Rozdělení států podle barev je na základě geografického dělení Asie a to na části: Jihozápadní 

Asie (hnědá), Jižní Asie (zelená), Jihovýchodní Asie (růžová), Východní Asie (žlutá), Střední 

Asie (modrá) a Severní Asie (fialová). Zatímco téměř veškeré teritorium na sever od 

pomyslné linie by spadalo pod politickou kontrolu a nadvládu jediného obrovského státu – 

Ruska, na jih od této linie můžeme napočítat několik desítek nezávislých států. Nehledě na to, 

že drtivá většina populace je koncentrována v jižní části Asie, především v pásmech 

přiléhajících k mořskému pobřeží, hlavně v důsledku klimatických podmínek. V oblasti 

centrální a severní Asie zaznamenáváme poměrně malou hustotu zalidnění. 2  

2.4.3 Vznik, formování a charakter asijského regionu 

O asijské oblasti se začíná hovořit relativně pozdě a to až od poloviny 80. let a pak 

následně během 90. let 20. století. Toto se především dělo v přímé souvislosti s prudkým 

ekonomickým vzestupem řady států východní a jihovýchodní Asie. Kořeny formování 

regionálních vazeb však sahají poněkud hlouběji do minulosti. To si ukážeme v následujících 

kapitolách „Počáteční pokusy o integraci regionu“, „Poválečné formování regionu“ a 

„Předpoklady rozvoje asijské integrace“.  

Nejrozsáhlejší integrační tendence se objevují v asijsko-pacifickém regionu. Již se 

samotného pojmenování „asijsko-pacifický“ region je patrné, že jádro regionu představují 

asijské země a území disponující přístupem k Tichému oceánu. Z nich jsou do rámce asijsko-

pacifického regionu „tradičně“ řazeny pobřežní Severní a Jižní Korea, Thajsko, Malajsie, 

Singapur a Hongkong, a ostrovní Japonsko, Filipíny, Indonésie, Brunej a Tchaj-wan. Obvykle 

se ve výčtu zemí objevují také „socialistická“ Čína a další 3 státy, a těmi jsou Laos, 

Kambodža, Vietnam, v některých případech doplněny také o Barmu. Na regionální periferii se 

ocitá ruský Dálný východ společně s geograficky uzavřeným Mongolskem. Zvláště 

v posledních letech bývá k tomuto „asijsko-pacifickému“ regionu řazena také Austrálie a 

Nový Zéland.  

 

                                                 

2 V Rusku je průměrná hustota zalidnění 8,4 obyv. / km². 



18 

 

2.4.4 Počáteční pokusy o integraci regionu 

 Výrazným pokusem o integraci asijského regionu byla snaha Japonska o mocenskou 

integraci regionu. Počátky integračních tendencí, avšak neúspěšné, o sjednocení asijského 

regionu, zaznamenáváme u Japonska v období na přelomu 19. a 20. století. V tomto období 

začali stoupenci imperialismu šířit myšlenku spojenectví mezi asijskými národy. Tyto národy 

byly mimo jiné nadřazovány těm ze Západu, které byly považovány za materialistické 

(Waisová, 2009). 

Japonsko mělo být předurčeno vybudovat strategické partnerství s kontinentálními obry, 

jako jsou Čína a Rusko. Zbylé periferie zahrnující východní, jihovýchodní Asii, ale také 

Austrálii, měly tvořit asijský Lebensraum3 (Waisová, 2009, s 358). Ústřední prioritou 

japonské imperiální politiky bylo vybudovat z asijsko-pacifického regionu soběstačné 

ekonomické společenství. Důležitou roli v tomto procesu sehrály tzv. zaibacu, mocné 

obchodní společnosti, které měly pod kontrolou jednotlivé průmyslové sektory. 

Prostřednictvím těchto mělo dojít k hospodářské soběstačnosti. Zaibacu v japonských rukou 

působily napříč celým regionem a předznamenaly pozdější vznik nadnárodních korporací 

v regionu. (Waisová, 2009, s 358) 

Problémem však bylo, že regiony především v jihovýchodní části Asie jsou významně 

heterogenní. Liší se etnicky, nábožensky a kulturní skladbou. Japonsko se v těchto snažilo 

působit jako „asijský osvoboditel“, přicházející odstranit konstrukci Západního kolonialismu4. 

(Waisová, 2009, s 359) 

Fáze upevnění a reálného fungování Velké Východní Asie trvala jen krátce a to mezi lety 

1942 a 1944. Mimo to, že Japonsko začalo ve válce prohrávat, podstatná část místních vůdců 

se postavila Japonsku na odpor (např. na Filipínách). Impérium se ke konci války rozpadlo a 

japonský sen o integrované východní Asii upadl v zapomnění (Waisová, 2009, s 360). 

                                                 

3 Lebensraum (německy: životní prostor) je termín humanitního původu a označuje území (obydlené nebo 

nárokované) určité sociální skupiny. Do popředí zájmu se dostal tento výraz v první polovině 20. století, a 

zejména v období národního socialismu, v souvislosti s geopolitickými názory, které výrazně ovlivnily další 

používání uvedeného termínu. V současné době se používá mezinárodní výraz biosféra ve smyslu ekologicko-

sociologickém. 

4 Velká část Japonskem dobytých území patřila v té doby pod evropské koloniální mocnosti (např. 

Francouzská Indočína, Nizozemská východní Indie, britský Singapur). 
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2.4.5 Poválečné formování regionu 

Situace, která nastala, v poválečném období po druhé světové válce, vůbec neprospívala 

regionálním integracím. Již tak velmi vnitřně různorodý územní celek se zamotal do řady 

občanských, mezistátních a koloniálních konfliktů. Region byl rozčleněn na dvě oblasti, jedna 

orientována na Západ (především USA) a druhá inklinující k socialistickému bloku5. Země 

byly natolik zaneprázdněné řešením těchto konfliktů, že nebyla řeč o vytváření regionálních 

vazeb. Japonsko a Korea byly pod okupační správou vítězných mocností. Čína procházela 

krvavou občanskou válkou a většina z ostatních států jihovýchodní Asie dekolonizací. 

V případě Vietnamu nebo Indonésie byla tato násilná. Konflikty se nevyhnuly ani např. 

Laosu, Kambodži nebo Filipínám.(Waisová, 2009, s 360) 

Poté co se tyto vnitroregionální konflikty stabilizovaly, přesunuly se na mezistátní úroveň. 

Dopad systémové struktury mezinárodních vztahů na asijsko-pacifický region byl v období 

studené války6 velmi silný. Prozápadně orientované Japonsko, Jižní Korea a země 

jihovýchodní Asie s výjimkou Indočíny (tedy Thajsko, Malajsie, Indonésie, Singapur, 

Filipíny, Brunej, Hongkong) tvořily součást tzv. přímořského světa (maritime realm).7 Tyto 

ekonomiky jsou hlavně závislé na tržním hospodářství a zahraničním obchodu. Na rozdíl od 

zemí socialisticky orientovaných jako jsou Čína, Laos, Kambodža, Vietnam a Mongolsko, 

které náleží do kontinentálního světa (continental realm). Tento fakt se odráží v koncentraci 

na vnitřní rozvoj ekonomiky. Tento trend se však po skončení studené války 8 dostal do 

ústraní a země se více otevírají světu (Waisová, 2009, s 361).9 Ostatní části Asie jako např. 

                                                 

5 Zajímavým faktem je, že Mongolsko a Vietnam (plus Sovětský svaz) byly členy integračního seskupení 

Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP). 

6 Studená válka (anglicky Cold War; zhruba 1947–1991) byl stav politického a vojenského napětí mezi 

komunistickými státy – zejména Sovětským svazem (SSSR) a jeho satelitními státy a spojenci – a západními 

státy, zejména Spojenými státy americkými (USA) a jejich spojenci. 

7 Spolu se Severní Amerikou a západní Evropou tvoří asijsko-pacifická oblast tři nejvýznamnější 

geopolitické regiony přímořského světa. 

8 Studená válka byla konfliktem mezi dvěma systémy, a to kapitalismem a socialismem. V čele těchto 

systémů stály USA a SSSR. Tento konflikt se neodehrával na bitevním poli, jednalo se zde spíše o sféry vlivu a 

o ideologický boj. 

9 Čína v roce 1979 vyhlásila 4 svobodné ekonomické zóny při svém pobřeží.  
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Jižní Asie nebo Střední Asie zatím v této době nejeví známky integračních tendencí. Na rozdíl 

od Jihovýchodní Asie, kde se již v 80. letech začíná formovat Rada pro spolupráci arabských 

států v Zálivu. 

2.4.6 Předpoklady rozvoje asijské integrace 

K výraznějšímu rozvoji v oblasti asijského kontinentu dochází na rozdíl například od 

Evropy poměrně pozdě. Mimo jiné důvody jako jsou (civilizační heterogenita, politické 

spory, lokální a mezistátní konflikty), je tu jeden hlavní důvod a to rozdílnost v úrovni 

ekonomického rozvoje u jednotlivých zemí. Nalézáme zde opravdu rozdíly sahající do 

krajních poloh. Můžeme zde vidět ekonomiky poměrně malé (Singapur, Brunej) a na druhé 

straně obrovské (Čína). Dále ekonomiky vyspělé (člen Triády a skupiny G-7 Japonsko) a 

naopak zaostalé (Kambodža, Barma). Různé země navíc nastartovaly svůj hospodářský vývoj 

v odlišných obdobích. Postupem času a hlavně v průběhu 80. a 90. let Spojené státy přestávají 

plnit roli hlavního investičního partnera a na jejich pozici se dostává Japonsko. 

Specifickou úlohu v regionu sehrály městské státy Singapur a Hongkong, které se staly 

pomyslnými ústředními centry ekonomicky provázaného východního regionu. 

Celý asijský, ale hlavně východoasijský region byl velmi zranitelný z hlediska 

ekonomických krizí. Ty ho zasáhly rovnou dvě a to v letech 1997-1998 a druhá byla do 

regionu „importovaná“ z euro-amerického hospodářského prostoru. Tyto krize byly však 

velmi brzo a účinně zažehnány a druhá z 90. let dokonce pomohla k prohlubování 

institucionálních vazeb mezi státy. Asijsko-pacifický region zažil na přelomu let 2008 a 2009 

prudký odliv zahraničních investic v důsledku globální ekonomické krize. S tím souvisí 

kolaps exportu a propad výkonnosti jednotlivých ekonomik. Zdá se, že největší potenciál pro 

budoucí růst ekonomik se skrývá v investicích do rozvoje vlastního hospodářství a v podpoře 

spotřeby domácího obyvatelstva, jejíž podíl na tvorbě HDP u většiny zemí během posledního 

desetiletí významně poklesl. Některé země, které mají dostatek kapitálu k financování těchto 

vizí např. Čína, s touto politikou již začaly. Rozjely kupříkladu řadu projektů v oblasti 

budování infastruktury (Waisová, 2009). 

Dalším, relativně novým projevem ekonomické integrace, velmi specifickým právě pro 

asijsko-pacifický region, je existence tzv. subregionálních ekonomických zón (subregional 

economic zones – SREZ), někdy jsou tyto zóny označovány také jako růstové trojúhelníky 
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(growth triangles)10. Tyto zóny byly nejvíce formovány v asijsko-pacifickém regionu. 

V ostatních částech Asie tyto zóny nejsou tak významnými integračními činiteli, a nebo 

nebyly vůbec vytvořeny (Waisová, 2009).  

Podle některých odborníků se dokonce jedná o nejvýznamnější faktor regionální integrace 

v asijsko-pacifické oblasti. Subregionální ekonomické zóny spojují příhraniční regiony 

několika (tří a více) sousedících států, čímž se podstatně odlišují od vládami organizovaných 

forem ekonomické integrace, jež zahrnují celé státy/ekonomiky.11 Tyto zóny můžeme nalézt 

v celém regionu. Více zón často zasahuje do jednoho státu, viz Čína, kde můžeme nalézt 6 

těchto zón (viz obrázek 2.4).  

Obrázek 2.4 Subregionální ekonomické zóny v asijsko-pacifické oblasti 

 

Zdroj: (Waisová, 2009, s 367) 

                                                 

10 Růstový trojúhelník je koncept vzájemné spolupráce v ekonomickém rozvoji mezi třemi zeměmi např. 

zeměmi ASEAN. Cílem bylo posílit ekonomické vazby v regionu a optimalizovat komplementaritu mezi třemi 

přilehlými oblastmi. 

11 V některých případech mohou subregionální zóny zahrnovat celé státy/ekonomiky, to pokud se jedná o 

územně velmi malé jednotky (např. Singapur, Tchaj-wan či Hongkong). 
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Subregionální ekonomické zóny jsou výhodné v tom, že integrují sousední státy bez 

složitých a obtížně překonatelných institucionálních překážek. Velké rozdíly můžeme nalézt 

také uvnitř regionu, to je další výhodou, že prostřednictvím SREZ mohou státy 

experimentovat různými formami integrace na různých částech svého území. Zóny mnohdy 

spojují historicky a kulturně blízké oblasti, kde uměle vytvořené hranice utvářejí spíše 

nepřirozenou bariéru ve společném ekonomickém rozvoji. Často dochází ke spolupráci 

z důvodu kulturní blízkosti nebo společným zájmem o hospodářský vývoj. V řadě případů tak 

vzniká symbióza mezi zeměpisnou soudržností daného celku, kulturní blízkostí sídlící 

populace a společným zájmem o hospodářský rozvoj. 

SREZ mají další výhodu a to takovou, že spojují hospodářsky zaostalejší regiony 

disponující surovinovými zásobami a levnou pracovní silou a technologicky vyspělé oblasti. 

Toto můžeme vidět např. v případě subregionální ekonomické zóny označované jako J-S-R 

(Johor-Singapore-Riau). Korporace, které sídlí v Singapuru, umísťují manuálně náročnou část 

výroby do sousedního malajského státu Johor a na indonéské ostrovy vzdálené jenom několik 

kilometrů přes Malackou úžinu (Waisová, 2009).  

Podobná situace je i v případě jihočínské SREZ, zahrnující Hongkong12, okolní jihočínské 

provincie (především Guandong) a Tchajwan. Právě Čína a Tchaj-wan jsou dlouhodobě 

neschopní navázat spolupráci a dosáhnout politického urovnání a SREZ jim nabízí možnost 

alespoň náznaků hlubší integrace. 29. června roku 2010 byla podepsána Rámcová dohoda o 

hospodářské spolupráci (ECFA), která si klade za cíl snížit cla a obchodní bariéry mezi oběma 

stranami (Waisová, 2009). 

Subregionální ekonomické zóny se nacházejí také v severní části asijsko-pacifického 

regionu, kde zahrnují území států, u kterých se v současnosti dá jen stěží předpokládat 

integrační tendence na státní úrovni. Přesto se tyto oblasti vyznačují vysokou schopností se 

doplňovat: ruský Dálný východ a Mongolsko mají obrovské surovinové bohatství, Čína a 

Severní Korea oplývají dostatkem levné pracovní síly a Jižní Korea s Japonskem mohou 

poskytnout investiční prostředky a technologické zázemí. Především Rusko usiluje o využití 

                                                 

12 Proces opětovného začleňování bývalých koloniálních držav Hongkongu a Macaa do ČLR představuje 

rovněž jednu z forem integrace probíhající v regionu. V roce 2003 uzavřela Čína s Hongkongem (a následně 

rovněž s Macaem) dohodu o hospodářském partnerství (Closer Economic Partnership Arrangement – CEPA), 

která zakládá podmínky o vytvoření zóny volného obchodu (Waissová 2009: 368). 
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zdejších SREZ pro rozvoj svých vzdálených dálněvýchodních regionů. Stále tyto regiony 

nedosahují takové úrovně jako výše uvedené SREZ na jihu a jihovýchodě regionu. Avšak 

tomuto rozvoji se moc nedaří z důvodu odlehlosti regionů a nedostatku patřičné komunikační 

vybavenosti. Navíc se zde objevovaly časté politické spory, které zasáhly do integrace 

(Waisová, 2009). 

V důsledku hospodářské krize, která postihla tyto přímořské exportní regiony, se začal 

vývoj poněkud měnit. Značná část např. čínských obyvatel se odstěhovala do vnitrozemských 

oblastí (asi 120 mil. „venkovských“ dělníků. Toto přimělo Čínu začít investovat do chudších 

provincií. Jedná se zejména o investice do infrastrukturních projektů (železnic, silnic, vodních 

elektráren a nádrží) a investice do zemědělství, což by znamenalo zvětšení počtu pracovních 

míst. Otázkou zůstává, jak dlouho tento trend vydrží. Je jasné, že velké objemy vládních 

peněz vyčerpávají rozpočet a nebude možno investovat velké objemy státních prostředků 

donekonečna (Waisová, 2009, s 370). 

V asijském rozvojovém regionu se procesy mezinárodní ekonomické integrace ve 

srovnání s ostatními regiony rozvojového světa začaly odvíjet později a také asijská 

regionální seskupení se vyvíjejí odlišně od obdobných integračních seskupení v Africe nebo 

v Latinské Americe. Tento vývoj způsobilo několik zásadních faktorů. Jedním z hlavních 

spočívá hlavně ve velmi výrazných rozdílech. Tyto rozdíly nejsou jen v ekonomické sféře, ale 

taky v komplexním pojetí zahrnují všechny oblasti lidské činnosti v jednotlivých asijských 

regionech. 

Hlavní problémové faktory a subregiony, ve kterých se tyto nachází (Waisová, 2009): 

• Jiho /Západní Asie – tvoří součást arabského muslimského světa, tím pádem tedy 

relativně uzavřený kulturně politický a vzhledem k vysokému stupni závislosti na ropném 

bohatství, i ekonomický celek. Tato oblast se do jisté míry překrývá s oblastí, která je často 

nazývána jako Blízký východ, případně Střední východ. Mezi země Jihozápadní Asie patří 

Ázerbajdžán, Bahrajn, Arménie, Gruzie, Írán, Irák, Izrael, Katar, Kuvajt, Jemen, Jordánsko, 

Kypr, Libanon, Omán, Palestinská autonomie, Saúdská Arábie, SAE, Sýrie a Turecko.  

• Jižní Asie/ Indický subkontinent – tato část je velmi lidnatá, ale zároveň chudou 

z hlediska výše dosahované důchodové hladiny – zem tohoto regionu patří v převážné většině 

do skupiny nejméně rozvinutých zemí v rozvojovém světě, potažmo řečeno také i ve 
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světovém hospodářství. Navíc zde můžeme nalézt obrovské asymetrie – je tvořen obří 

ekonomikou Indie a několika nesrovnatelně menšími sousedními ekonomikami. Mezi země 

tohoto subregionu tedy řadíme Bangladéš, Britské indickooceánské území, Bhútán, Indii, 

Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí Lanku. Tyto státy, kromě Britského indooceánského území 

jsou v současné době členy regionální skupiny Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci 

(SAARC). Pro podobné geografické, kulturní a historické důvody jsou také často do oblasti 

jižní Asie zahrnuty státy jako Afghánistán (člen SAARC), Myanmar a Tibet. 

• Jihovýchodní a východní Asie – v tomto regionu se střetávají rozvíjející se země, 

nově industrializované země první generace a industrializované země druhé generace. Mezi 

státy Jihovýchodní Asie patří Myanmar (dříve Barma), Laos, Brunej, Kambodža, Východní 

Timor (někdy řazen do Oceánie), Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur, Thajsko (dříve 

Siam) a Vietnam. Všechny výše zmíněné státy jsou členy Sdružení národů jihovýchodní Asie 

(ASEAN), kromě Východního Timoru, který je kandidátem. Tato obrovská diferenciace mezi 

jednotlivými ekonomikami působí negativně na možnost sbližování, znesnadňuje proces 

regionální integrace. 

Další faktor lze spatřit v odlišnostech sociálně kulturních, zejména v subregionech jižní a 

jihovýchodní Asie. Někdy toto bývá označováno jako „asijský výrobní způsob“, nebo faktory 

působící na „asijský rozvojový zázrak“. Jsou výrazně ovlivněny jednak mimoekonomickými 

(demografickými a kulturními) charakteristikami, a jednak specifickými vlivy mezinárodních 

ekonomických a politických vztahů na strategii ekonomického rozvoje: Tyto však nejsou 

aplikovatelné v převážné většině ekonomik z ostatních rozvojových regionů. Navíc byl 

zejména tento asijský subregion nejvýrazněji poznamenán politickou diferenciací probíhající 

v rozvojovém světě. Až do konce 80. let se zde nacházely země patřící do dvou odlišných 

politicko-ekonomických systémů – kapitalistického a socialistického. Spolupracovaly proto 

v ekonomické oblasti jen velmi málo a sporadicky. 

 

Počátky integrace 

Tendence k jakési nechuti a nepotřebě trvaly až do konce sedmdesátých let a počátku 80. 

let. V této době se začal měnit pohled na regionální ekonomické integrace. Tato změna jednak 

odpovídá oživení procesů regionální ekonomické integrace v ostatních rozvojových regionech 

a jednak zesílení procesů globalizace světového hospodářství. Toto bylo důsledkem mimo 

jiné vlivu politických změn, ke kterým došlo na přelomu 80. a 90. let. Při zohlednění 
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specifického přístupu asijských rozvojových zemí k procesům ekonomické integrace se tyto 

vždy odlišovaly a v určitém smyslu stále odlišují od procesů mezinárodní ekonomické 

integrace v ostatních rozvojových regionech. Jednou z integračních linií je vývoj integračních 

seskupení v „tradičním pojetí“, tzn. jejich vytváření podpisem smlouvy s definovaným cílem 

a stanovením metody a nástrojů k její realizaci, která je srovnatelná s dokumenty a vývojem, 

která je známá z jiných integračních seskupení v rozvojovém světě. Druhou linií vývoje 

regionální integrace, který je zcela specifický pro oblast jihovýchodní a východní Asie, je 

vytváření tzv. růstových trojúhelníků13. Vzájemná hospodářská komplementarita a 

diferenciace jednotlivých zúčastněných subjektů umožňuje dle dosavadních zkušeností lepší 

využití lidských i nerostných zdrojů, domácích i zahraničních investic pro rozvoj 

zahraničního obchodu, technické infrastruktury a cestovního ruchu. 

Asijský region prakticky nereagoval na prvotní integrační úsilí ve světě. Po dlouhá léta 

bylo jako nejlépe fungující integrační seskupení uváděno ASEAN. Úspěšnost ASEAN však 

byla posuzována spíše podle politických hledisek než podle forem a tempa rozvíjení 

ekonomické spolupráce. To se ale také změnilo od začátku 90 let, protože ASEAN začal být 

mimo jiné vtahován do procesu utváření Asijsko-tichomořské ekonomické spolupráce – 

APEC, které vzniklo v roce 1989 v důsledku snahy o zvětšování provázanosti ekonomik 

asijsko-tichomořské oblasti. 

                                                 

13 Růstový trojúhelník je koncept vzájemné spolupráce v oblasti ekonomického rozvoje mezi třemi zeměmi. 
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3. Vznik a vývoj současných integračních seskupení v Asii 

V asijském regionu se procesy mezinárodní ekonomické integrace začaly vyvíjet poněkud 

později ve srovnání s ostatními regiony světa. Také asijská regionální seskupení se vyvíjejí 

odlišně od podobných integračních seskupení v Africe nebo Latinské Americe. Asie má však 

jednu z nejdynamičtějších a nejrychleji se rozvíjejících ekonomik na světě. 

Když hovoříme o vzniku formálních integračních uskupení, je nutno začít od toho, jak 

tyto vznikají, a že vzniku a průběhu fungování integrace předchází působení prointegračních a 

protiintegračních (dezintegračních) faktorů. Přes prvotní nechuť a nepotřebu integrace, se 

postupem času začaly formovat regionální integrační uskupení. Vše začalo v 70. letech, kdy 

nastal zlom ve vytváření integrací. Bylo založeno nejlépe fungující uskupení na asijském 

kontinentě, ASEAN.  V následující kapitole autorka popíše a analyzuje jednotlivá integrační 

uskupení, vytvořená na asijském kontinentě. Mezi tyto řadíme: Sdružení národů jihovýchodní 

Asie (ASEAN), Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC), Rada pro spolupráci 

arabských států v Zálivu (GCC), Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci (SAARC), 

Iniciativa Bengálského zálivu pro multisektorovou hospodářskou a technickou spolupráci 

(BIMSTEC), Islámská organizace pro hospodářskou spolupráci (ECO), Organizace 

spolupráce Mekong – Ganga (MGC), Rada pro spolupráci turecky mluvících států (CCTS), 

Šangajská organizace pro spolupráci (SCO / ShOS), Společenství nezávislých států 

(CIS/SNS), „Dialog asijské spolupráce“ / Asia Cooperation Dialogue (ACD), Euroasijské 

hospodářské společenství (EAEU). Na následujícím obrázku 3.1 vidíme jednotlivé státy a 

jejich zapojení do jednotlivých integračních seskupení na asijském kontinentu. 
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Obrázek 3.1. Státy Asie a jejich zapojení do jednotlivých integračních seskupení  

 

 

zdroj: Statni vlajky, zpracování vlastní 

Podrobnou analýzu států Asie a jejich zapojení do jednotlivých integračních seskupení 

nalezneme v příloze č. 314. 

Sdružení národů jihovýchodní Asie (The Association of Southeast Asian Nations) bylo 

založeno 8. srpna 1967 v thajském Bangkoku. Představitelé zakládajících zemí podepsali 

deklaraci (Bangkokská deklarace). Těmito zeměmi jsou Indonésie, Malajsie, Filipíny 

                                                 

14 Viz příloha č. 3 
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Singapur a Thajsko. Brunej se připojila v roce 1984, Vietnam v roce 1995, Laos a Myanmar v 

roce 1997 a Kambodža v roce 1999. Všechny výše zmíněné státy dnes tvoří uskupení 

ASEAN. 

Dnes se ASEAN rozprostírá napříč celým prostorem jihovýchodní Asie, přičemž jedinou 

teritoriální mezerou je území nově emancipovaného Východního Timoru15. Díky 

kombinované rozloze 4,5 mil km2 a počtu obyvatel přesahujícímu hranici půl miliardy se 

jedná o velmi výraznou regionální formaci na současné politické mapě. 

Obrázek 3.2 Umístění ASEAN na mapě světa a logo ASEAN 

Zdroj: ASEAN (2014), zpracování vlastní 

Mezi hlavní cíle a účel uskupení ASEAN (ASEAN, 2014): 

 urychlit ekonomický růst, sociální pokrok a kulturní rozvoj v regionu prostřednictvím 

 společného úsilí v duchu rovnosti a partnerství s cílem posílit základy prosperujícího a 

 mírového společenství národů jihovýchodní Asie, 

                                                 

15 je malý stát na východě ostrova Timor v souostroví Malé Sundy. Má přes milion obyvatel. Jde o jeden z 

nejmladších států světa – samostatnost sice vyhlásil v roce 1975, ale naprostou většinou zemí byl uznán až v roce 

2002 poté, kdy samostatnost potvrdilo referendum z roku 1999. (Souhrnná teritoriální informace Východní 

Timor [online].) 
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 podpořit regionální mír a stabilitu prostřednictvím dodržování spravedlnosti a 

 právního státu ve vztahu mezi zeměmi regionu a dodržování zásad Charty Organizace 

 spojených národů, 

 podpořit aktivní spolupráci a vzájemnou pomoc ve věcech společného zájmu v oblasti 

 ekonomické, sociální, kulturní a v technických, vědeckých a správních oblastech, 

 poskytovat vzájemnou pomoc v podobě vzdělávacích a výzkumných zařízení, 

 efektivněji spolupracovat pro lepší využití zemědělství a průmyslu, rozšíření obchodu 

 a mezinárodního obchodu se surovinami, zlepšit možnost dopravy a budování 

 infrastruktury, zvyšování životní úrovně obyvatel, 

 podporovat studium v oblasti jihovýchodní Asie, 

 zachovat úzké a prospěšné vztahy s mezinárodními organizacemi, které mají podobný 

 cíl a účel a prozkoumat další možnosti ještě užší spolupráce. 

 

Integrační seskupení ASEAN od svého založení v roce 1967 ušlo dlouhou cestu. Bylo 

dosaženo určitého stupně politické a ekonomické soudržnosti. V současné době by mělo dojít 

k vytvoření regionálních institucí, které by pomohly politické soudržnosti a regionální 

hospodářské integraci. ASEAN je na dobré cestě k vytvoření politické a hospodářské unie 

(Davison a Dosch, 2012). 

 

Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu nebo také Rada pro spolupráci zemí 

v oblasti Perského zálivu (anglicky Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 

CCASG) je ekonomicko-politická unie, jež tvoří šest arabských států, které mají přístup 

k Perskému zálivu. Členskými státy jsou Kuvajt, Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské 

emiráty, Bahrajn a Omán. 
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Obrázek 3.3 Umístění států GCC na mapě a logo GCC 

Zdroj: GCC (2015), zpracování vlastní 

 

Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu byla založena hlavně z iniciativy Saúdské 

Arábie, která využila svého silného a významného postavení v oblasti Perského zálivu a 

přesvědčila ostatní státy ke spolupráci. Dohoda o vytvoření GCC byla podepsána 25. Května 

1981 v Rijádu v Saúdské Arábii (GCC, 2014). 

Při svém založení byla Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu chápána jako první 

krok k vytvoření společné integrace arabských zemí. V dnešní době však velký úspěch 

organizace a její hlavní funkci vidíme v tom, že vlastní téměř polovinu všech světových 

zásob ropy. Prvotním cílem GCC bylo uchránit členské státy před hrozbou války 

mezi Irákem a Íránem a také před aktivistickým islamismem vznikajícím v Íránu.  

V současné době je Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu v tzv. čtvrtém stupni 

ekonomické integrace, a to rozvinutá hospodářská unie. Pokud by byla zavedena společná 

měna, což se mělo stát do roku 2010, ale nakonec z těchto plánů sešlo, stalo by se GCC 

formativní hospodářskou a měnovou unií. 

Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci (SAARC) je organizace sdružující státy 

Jižní Asie. Integrační seskupení se věnuje ekonomickému, technologickému, kulturnímu a 

sociálnímu rozvoji. Členy jsou Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Srí 
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Lanka a Afghánistán. Bylo formálně založeno podpisem Charty SAARC na summitu v 

Dháce, který se konal 7. - 8. prosince 1985. V roce 2005 začal Afghánistán vyjednávat o 

přistoupení a v témže roce podal oficiální žádost o členství. Otázka Afghánistánu vyvolala 

velkou diskusi mezi všemi členy. Tyto se týkaly hlavně obav o jihoasijskou identitu, protože 

Afghánistán je středoasijská země. Členské státy SAARC uložily podmínku pro Afghánistán 

uspořádat všeobecné volby, které se konaly koncem roku 2005. I přes počáteční neochotu a 

vnitrostranické diskuse, byl Afghánistán do SAARC v dubnu 2007 přijat jako osmý stát 

(SAARC, 2014). 

Obrázek 3.4 Umístění Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci a logo SAARC 

 

Zdroj: SAARC (2014), zpracování vlastní 

SAARC je ekonomické a geopolitické integrační seskupení osmi zemí, které se nacházejí 

především v jižní Asii. Sekretariát SAARC sídlí v Káthmándú, Nepál16. Kombinovaná 

ekonomika všech zemí SAARC je 3. největší na světě v podmínkách HDP (PPP), po 

Spojených státech a Číně a 8. největší v podmínkách nominálního HDP. Obyvatele žijící v 

SAARC tvoří 21 % světové populace (zhruba 1,7 miliardy) z celkové světové populace. Indie 

                                                 

16    Káthmándú (nepálsky काठमाड ) je hlavní a největší město Nepálu. Nachází se v údolí Káthmándú v 

zóně Bágmatí. Žije zde přibližně 1 milion obyvatel, hlavním jazykem je nepálština, relativně velké množství 

vzdělanější vrstvy mluví i anglicky.  



32 

 

tvoří více než 70 % rozlohy a počtu obyvatel mezi těmito osmi zeměmi. Během let 2005 až 

2010 průměrné tempo růstu HDP SAARC činilo působivých 8,8 % ročně, ale zpomalilo na 

6,5 % v roce 2011 z velké části kvůli zpomalení hospodářského růstu v Indii, jež představuje 

téměř 80 % z SAARC ekonomik (SAARC, 2014). 

Myšlenka regionální politické a ekonomické spolupráce v jižní Asii byla poprvé vznesena 

v roce 1980 od bangladéšského prezidenta Ziaura Rahmana a první summit se konal v Dháce 

dne 8. Prosince 1985, kdy byla tato organizace také zřízena. 

Politiky Jihoasijského sdružení pro regionální spolupráci se zaměřují na podporu 

ekonomiky blahobytu, kolektivní soběstačnosti a urychlování sociokulturního rozvoje 

v regionu. Organizace vyvinula síť vnějších vztahů vytvořením stálých diplomatických vazeb 

s EU, OSN (pozorovatel) a dalšími multilaterálními subjekty. Oficiální setkání vedoucích 

každého národa se koná každoročně, zatímco ministři se scházejí dvakrát ročně. 18. Summit 

SAARC se konal v Káthmándú 26. -27. listopadu 2014 (SAARC, 2014). 

Myanmar projevil zájem o modernizaci svého postavení z pozorovatele na řádného člena 

SAARC. Rusko požádalo o status pozorovatele uskupení SAARC, Turecko učinilo to samé 

v roce 2012. Jižní Afrika se již zúčastnila několika jednání. 

Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci, které bylo založeno v roce 1985, může být 

nyní považováno za rozvinutou hospodářskou unii. 

ECO je integrační seskupení, které zahrnuje sedm asijských a tři eurasijské národy. Poskytuje 

platformu k diskusi o způsobech, jak zlepšit rozvoj a podporu obchodu a investičních 

příležitostí. ECO je ad hoc organizací v rámci Charty OSN. Společným cílem je vytvořit 

jednotný trh pro zboží a služby stejně jako je tomu v Evropské unii.  
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Obrázek 3.5 Umístění organizace ECO na mapě světa a logo ECO 

  

Zdroj: ECO (2014), zpracování vlastní 

Integrační seskupení bylo založeno v roce 1985 Íránem, Pákistánem a Tureckem za 

účelem podpory hospodářské, technické a kulturní spolupráce mezi členskými státy. Tato 

organizace byla zřízena jako nástupnická zaniklé Regionální spolupráci pro rozvoj (RCD), 

která byla založena v roce 1964 a její činnost skončila v roce 1979.  

Na podzim roku 1992 byla ECO rozšířena o sedm nových členů a to Afghánistán, 

Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.  

Status a moc Islámské organizace pro hospodářskou spolupráci rostou. Avšak organizace 

čelí mnoha výzvám. Nejdůležitější je, že členské státy disponují nedostatkem vhodné 

infrastruktury a institucí. Organizace se v první řadě snaží dosáhnout toho, aby bylo využito 

všech dostupných zdrojů v regionu a zajištěn trvalý udržitelný rozvoj pro členské státy. 

Integrační seskupení Islámská organizace pro hospodářskou spolupráci nyní považujeme 

za rozvinutou hospodářskou unii. 

Integrační seskupení zahrnující 9 z 15 bývalých svazových republik Sovětského svazu 

bylo založeno 8. prosince 1991 Běloruskou republikou, Ruskou federací a Ukrajinou, když se 
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vedoucí představitelé těchto tří zemí setkali v Belovezhskaya Pushcha17 a tady podepsali 

Dohodu o zřízení Společenství nezávislých států. SNS zahrnuje Arménii, Ázerbájdžán, 

Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán. Ukrajina 

přístupovou smlouvu nikdy neratifikovala a zachovala si status pozorovatele. 19. března 2014 

v souvislosti s anexí Krymu Ruskem oznámila odchod z tohoto společenství. Turkmenistán 

přerušil své stálé členství v roce 2005 a je v současné době přidruženým členem. Roku 2008 

oznámila Gruzie odchod ze SNS. 14. srpna pak gruzínský parlament vzhledem k ozbrojenému 

konfliktu s Ruskem hlasováním anuloval smlouvy o členství v SNS. Sídlem Společenství 

nezávislých států je běloruský Minsk (CIS, 2015). 

Společenství nezávislých států vzniklo téměř okamžitě po formálním zániku Sovětského 

svazu (SSSR)18, za účelem vytvoření nové liberálnější konfederační struktury a nástupce 

Sovětského svazu.  

Obrázek 3.6 Umístění uskupení SNS a logo SNS 

Zdroj: CIS (2015), zpracování vlastní 

Členské státy nového společenství v zakládajícím dokumentu vyjadřují odhodlání 

spolupracovat při zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti, při realizaci opatření 

zaměřených na snížení vojenských rozpočtů a na odzbrojení. Ujišťují současně o svém úsilí 

                                                 

17 Tato přírodní rezervace je dominantou Běloruska. Je to nejstarší a největší les Evropy a také nejstarší 

národní park v Evropě založený v roce 1409. 

18 Sovětský svaz formálně zanikl během srpna 1991. 
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likvidovat jaderné zbraně a dosáhnout úplného odzbrojení pod mezinárodní kontrolou. 

Zároveň hodlají navzájem ctít úsilí o získání statusu bezjaderného pásma a neutrálního státu. 

Rusko, Ukrajina a Bělorusko se dohodly na zachování společného velení v rámci 

jednotného vojenskostrategického prostoru a rovněž na jednotné kontrole jaderných zbraní. 

Republiky se rozhodly, že budou vyvíjet společnou činnost při koordinování své 

zahraničněpolitické aktivity, při formování a rozvíjení společného hospodářského prostoru a 

evropského i euroasijského trhu, v rámci celní a migrační politiky, při rozvíjení systémů 

dopravy a spojů, při ochraně životního prostředí, v oblasti ekologické bezpečnosti a rovněž při 

boji s organizovaným zločinem (CIS, 2015). 

Samostatnou pozornost věnovali účastníci brestské schůzky v závěrečném dokumentu 

černobylské jaderné katastrofě a dohodli se, že v zájmu koordinace úsilí o odstranění následků 

této havárie podepíší zvláštní ujednání. 

Společenství nezávislých států je rozvinutou hospodářskou unií s prvky hospodářské a 

politické unie, jelikož se členské státy dohodly na koordinaci svých zahraničněpolitických 

aktivit, při formování a rozvíjení společného hospodářského prostoru a evropského i 

euroasijského trhu a na stanovení pravidel v rámci celní a migrační politiky  

Mezinárodní integrační seskupení, které zahrnuje skupinu zemí v jižní a jihovýchodní 

Asii. Těmito členskými státy jsou: Bangladéš, Indie, Myanmar, Srí Lanka, Thajsko, Bhútán a 

Nepál. 
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Obrázek 3.7 Umístění BIMSTEC na mapě světa a logo BIMSTEC 

Zdroj: BIMSTEC (2015), zpracování vlastní 

BIMSTEC je regionální integrační seskupení spojující sedm států ležících v přímořských 

a přilehlých oblastech Bengálského zálivu. Tato dílčí regionální organizace vznikla dne 6. 

června 1997 prostřednictvím bangkokského prohlášení. Zpočátku byl ekonomický blok tvořen 

čtyřmi členskými státy se zkratkou „BIST-ES“19. Po začlenění Myanmaru dne 22. prosince 

1997 během zasedání ministrů v Bangkoku, byla skupina přejmenována na „BIMST ES“20. 

Při přijímání Nepálu a Bhútánu na 6. zasedání ministrů v únoru 2004 bylo sdružení 

přejmenováno na BIMSTEC. 

Tato regionální skupina představuje most mezi jižní a jihovýchodní Asií a snaží se o 

posílení vztahů mezi těmito zeměmi. BIMSTEC také založila platformu pro intra-regionální 

spolupráci mezi členy SAARC (Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, 

Pákistán a Srí Lanka a ASEAN (Brunej, Kambodža, Indonésie, Laos, Malajsie, Myanmar, 

Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam). 

Region BIMSTEC je domovem asi 1,5 miliardy lidí, což tvoří asi 22 % světové populace 

s kombinovaným HDP 2,7 bilionu dolarů. V posledních pěti (šesti) letech byly státy schopny 

udržet hospodářský růst průměrně o 6,5 % navzdory světové finanční krizi (BIMSTEC, 

2014). 

                                                 

19 „BIST-ES“ je zkratka států Bangladéš, Indie, Srí Lanky a Thajska. 

20 „BIMST ES“ je zkratka států Bangladéše, Indie, Myanmaru, Srí Lanky a Thajska. 
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Jak je uvedeno v deklaraci, mezi hlavní cíle patří (BIMSTEC, 2015): 

 vytvořit příznivé prostředí pro rychlý hospodářský rozvoj, 

 urychlit hospodářský růst a sociální pokrok v subregionech prostřednictvím projektů 

 v duchu rovnosti a partnerství, 

 podpořit aktivní spolupráci a vzájemnou pomoc ve věcech společného zájmu v oblasti 

 hospodářské, sociální, technických a přírodovědných oborů, 

 poskytnout pomoc v podobě vzdělávacích a výzkumných zařízení, 

 efektivně spolupracovat při vývoji rozvojových plánů členských zemí, 

 zachovat úzkou a prospěšnou spolupráci s platnými mezinárodními organizacemi, 

 které mají podobný cíl a účel, 

 spolupracovat na projektech na co nejnižší (subregionální) úrovni. 

Integrační seskupení Iniciativa Bengálského zálivu pro multisektorovou hospodářskou a 

technickou spolupráci bylo vytvořeno za účelem hospodářské unie. V současné době je tedy 

ve stádiu rozvinutá hospodářská unie, jelikož nedochází pouze k odstraňování překážek tzv. 

viditelného charakteru. V rozvinuté hospodářské unii se politická vůle a přijímání rozhodnutí 

vládními činiteli dostává do pozadí.  

Organizace spolupráce Mekong-Ganga (MGC)21 vznikla z iniciativy šesti zemí a těmito 

byla Indie, Kambodža, Laos, Myanmar, Thajsko a Vietnam. Organizace byla založena v roce 

2000 ve Vientiane22, Laos, za účelem spolupráce v oblasti cestovního ruchu, kultury, školství, 

stejně jako dopravy a komunikací.  

                                                 

21 Původně se organizace měla jmenovat Ganga-Mekong Swarnabhoomi Project. 

22 Vientiane je hlavní město a zároveň největší město asijského státu Laos.  
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Obrázek 3.8 Umístění organizace Mekong-Ganga na mapě a logo MGC 

 

zdroj: MGC (2015), zpracování vlastní 

I když návrh na vytvoření takového seskupení byl vznesen tehdejším thajským ministrem 

zahraničí, byl to indický ministr zahraničí, který navrhl, že názvy obou řek Ganga a Mekong, 

by měla být v názvu tohoto seskupení, které bylo založeno v roce 2000. Obě řeky jsou 

civilizační řeky a iniciativa MGC si klade za cíl usnadnit kontakt mezi lidmi obývajícími tyto 

dvě hlavní povodí řek. MGC  také bojuje o vytvoření kvalitnějších civilizačních, kulturních a 

obchodních vazeb mezi členskými zeměmi MGC v průběhu staletí (MEA, 2013). 

Projekt byl realizován z nutnosti vytvořit vazbu mezi oběma civilizacemi. Mělo by to být 

možné, protože převládají shody obou regionů ve fyzikálním vzhledu, společenských 

ideálech, náboženských tradicích i jejich stravovacích návycích (MEA, 2013). 

Mimo jiné funkce jako je spojování regionu a ekonomický rozvoj je velmi zajímavá snaha 

MGC podpořit založení mechanismů sítí a partnerství mezi vysokými školami v regionu. 

Klasické texty a učebnice z okolí regionu kolem Mekongu a Gangy budou překládány do 

jiných regionálních jazyků. Také bude podpořena účast na knižních veletrzích v členských 

zemích na komerční bázi (MEA, 2013). 

Organizace spolupráce Mekong-Ganga považujeme za primární hospodářskou unii, 

jelikož toto seskupení je v počáteční etapě formování „společných trhů“, ve kterých jsou 

odbourávány tzv. viditelné překážky volného pohybu statků, služeb a faktorů výroby. 
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ŠOS je eurasijská politické, ekonomické a vojenské integrační seskupení, které bylo 

založeno v roce 2001 v Šanghaji. Zakládajícími státy jsou Čína, Kazachstán, Rusko, 

Tádžikistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán. Dříve tyto byly členy tzv. „Šanghajské 

pětky“, která byla založena v roce 1996. Po začlenění Uzbekistánu do organizace byla tato 

přejmenována. (Waisová, 2009, s 161) 

Obrázek 3.9 Umístění ŠOS a logo ŠOS 

zdroj: SCO (2015), zpracování vlastní 

Šanghajská organizace nejprve vycházela ze sovětsko-čínské snahy o demilitarizaci 

hranic. Hlavními iniciátory bylo Rusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Čína. Tomuto 

neformálnímu útvaru se začalo říkat „Šanghajská pětka“. Původně volné sdružení států, které 

bylo založené na společných politických, ekonomických a bezpečnostních zájmech s v roce 

2001 změnilo na Šanghajskou organizaci spolupráce (Waisová, 2009, s 162). 

V současné době mezi hlavní funkce ŠOS patří zajišťování regionální bezpečnosti, obrana 

před islámským terorismem, ale také podpora ekonomické spolupráce a ekonomického 

rozvoje. Ruská Federace i Čína mají snahu aktivizovat v rámci ŠOS také vojenskou 

spolupráci. Důkazem je letní rusko-čínské vojenské cvičení v rámci ŠOS. Organizace však 

získává na silný popud Číny i roli v oblasti rozvoje ekonomické spolupráce mezi členskými 

zeměmi. Oficiálními jazyky ŠOS je ruština a čínština (SCO, 2014). 

Šanghajská organizace spolupráce prošla relativně dynamickým vývojem od seskupení 

zabývajícím se pohraničními otázkami, přes vojenskou organizaci až k současné ekonomické 
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spolupráci. Šanghajská organizace spolupráce se stala respektovanou součástí celoasijské 

geopolitiky (Waisová, 2009). 

Je mezivládní integrační seskupení vytvořené dne 18. června 2002 na podporu asijské 

spolupráce na kontinentální úrovni a za účelem pomoci integrovat různé regionální 

organizace, jako jsou ASEAN, SAARC a Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu. 

Vytvoření organizace bylo hlavním cílem bývalého thajského premiéra. Hlavními 

členskými státy jsou Kuvajt, Pákistán, Írán, Bahrajn, Srí Lanka, Turecko (ACD, 2013). 

Obrázek 3.10 Umístění států ACD na mapě a logo ACD 

zdroj: ACD (2012), zpracování vlastní 

  

ACD bylo založeno 18 členy. V současné době se jejich počet rozrostl na 33. Členskými 

státy jsou: Afghánistán, Bahrajn, Bangladéš, Bhútán, Brunej, Kambodža, Čína, Indie, 

Indonésie, Írán, Japonsko, Kazachstán, Jižní Korea, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Malajsie, 

Mongolsko, Barma, Omán, Pákistán, Filipíny, Katar, Rusko, Saudská Arábie, Singapur, Srí 

Lanka, Tádžikistán, Thajsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Uzbekistán, Vietnam (ACD, 

2014). 

Mezi hlavní funkce a cíle „ACD“ patří (ACD, 2013): 

 podporovat vzájemnou závislost mezi asijskými zeměmi ve všech oblastech 

 spolupráce, 
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 rozvíjet obchod a finanční trhy v Asii a zvýšit vyjednávací sílu asijských zemí. Také 

 podporovat zvyšování asijské hospodářské konkurenceschopnosti na světovém trhu, 

 podporovat silné stránky Asie a pomáhat odstranit ty slabší stránky a tím zvýšit 

 životaschopnost regionu, aby se tento stal partnerem pro ostatní regiony, 

 transformovat asijský kontinent do asijské komunity, která je schopna komunikovat 

 se zbytkem světa na vyšší úrovni a schopna více vzájemně přispívat k vzájemnému 

 míru a prosperitě. 

Integrační seskupení Dialog asijské spolupráce můžeme považovat za primární 

hospodářskou unii, jelikož je to seskupení vytvořené v roce 2002 a v počátcích formování 

integrace.  

CCTS je mezinárodní integrační seskupení, které tvoří některé z turkických zemí. Toto 

seskupení bylo založeno dne 3. října 2009 ve Nachičevan23. Členské země jsou Ázerbájdžán, 

Kazachstán, Kyrgyzstán, a Turecko. Zbývající dva turkické státy, Turkmenistán a Uzbekistán 

nejsou v současné době oficiálními členy rady kvůli jejich neutrálnímu postoji; Nicméně jsou 

možnými budoucími členy rady. 

Obrázek 3.11 Umístění států CCTS a vlajka CCTS 

zdroj: CCTS (2013), zpracování vlastní 

                                                 

23 Nachičevan je hlavní město Nachičevanské autonomní republiky, což je autonomní republika 

Ázerbájdžánu. 
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Po celá staletí se Turkové snažili žít svou vlastní cestou. Vybudovali a vládli mnoha říším 

a státům v rozsáhlém území táhnoucímu se ze Evropy do Indie. V dnešní době se turecké státy 

snaží o blžší spolupráci a budování silnějších a zdravějších vztahů. Nejdůležitějším úspěchem 

je tedy vybudování Rady pro spolupráci turecky mluvících států, nebo jednodušeji Tureckou 

radu. Je to organizace, jež má za cíl podporovat celkovou spolupráci mezi tureckými státy. 

Podle Halil Akinci (zakládající tajemník organizace) se Turecká rada stala první dobrovolnou 

aliancí tureckých států v historii (CCTS, 2013). 

Hlavními aspekty  funkce organizace je její postavení na čtyřech základních pilířích, 

kterými jsou společná historie, společný jazyk, společná identita a společná kultura. Rada se 

však neomezuje jen hranicemi těchto podobností. Spíše se zaměřuje na rozšíření stávající 

dvoustranné oblasti spolupráce v oblasti ekonomie, vědy, školství, dopravy, cla, cestovního 

ruchu a dalších oblastech ve prospěch regionu. 

Integrační seskupení Rada pro spolupráci turecky mluvících států můžeme označit jako 

primární hospodářskou unii, avšak s velkým potenciálem dosáhnout stupně rozvinutá 

hospodářská unie a vyšších. 

Euroasijská ekonomická unie (také Euroasijské hospodářské společenství) je integrační 

seskupení pro regionální hospodářskou integraci.  

EEU zajišťuje volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil, realizuje 

koordinované, harmonizované a jednotné politiky v odvětvích stanovených Smlouvou a 

mezinárodními dohodami v rámci Unie. 

Dokument o přijetí Euroasijské ekonomické unie byl přijat 29. května 2014 a stal se 

účinným 1. ledna 2015. Tento dokument se jmenuje Smlouva o Euroasijské ekonomické unii. 

Členskými státy Euroasijského hospodářského společenství jsou Arménská republika, 

Běloruská republika, Republika Kazachstán a Ruská federace. 

Unie je vytvořena za účelem komplexní modernizace, zvýšení konkurenceschopnosti a 

spolupráce mezi národními ekonomikami. V neposlední řadě má podporovat stabilní vývoj 

zemí, aby se zvýšila životní úroveň národů členských států (EAEU, 2015). 
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Obrázek 3.12 Umístění členských států EEU na mapě a logo EEU 

zdroj: EAEU (2015), zpracování vlastní 

Proces euroasijské integrace začal bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu. V roce 

1994 se během projevu na Moskevské univerzitě nechal prezident Kazachstánu slyšet a navrhl 

myšlenku o vytvoření regionálního obchodního bloku, který by spojil rostoucí ekonomiky 

Evropy a Asie.  

Euroasijská hospodářská unie je navržena tak, aby dosahovala řady makroekonomických 

cílů. Tedy mezi hlavní funkce a cíle EEU patří snížení cen komodit snížením nákladů na 

přepravu surovin, zvýšení výnosu z nových technologií a výrobků kvůli zvýšenému objemu 

trhu a podpora "zdravé" hospodářské soutěž na společném trhu. Je také navržena tak, aby 

došlo ke snížení cen potravin, zvýšení zaměstnanosti v průmyslu a zvýšení výrobní kapacity. 

Euroasijská unie je považován za jednoho z hlavních hráčů ve světové energetice, 

suroviny, zbrojního průmyslu a zemědělské výroby. V roce 2013 bylo Rusko 3. nejúspěšnější 

zemí na světě při získávání kapitálu ze zahraničí. Významný potenciál pro rozvoj 

infrastruktury vedl členské státy a jejich partnery k vytvoření silných vazeb výstavbou silnic, 

železnic, elektrické rozvodné sítě a optickými kabely (EAEU, 2014). 

V současné době toto integrační seskupení můžeme považovat za celní unii s výrazným 

potenciálem a snahou dosáhnout vyšších stupňů ekonomické integrace. 

Na asijském kontinentě, přestože se integrační procesy na něm začaly formovat až v 80. 

letech 20. století, můžeme nalézt spoustu integračních seskupení. Od těch nejdéle fungujících, 
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jako jsou ASEAN, GCC nebo SAARC až po ty nejmladší mezi které patří např. ACD (Asia 

Cooperation Dialogue). Všechny tyto integrace mají však ty samé nebo podobné cíle. Tyto 

cíle se formovaly postupně, lišily se svou naléhavostí a také ochotou zúčastněných států se na 

těchto dohodnout. Na základě vytyčených cílů vznikaly postupně organizace s různými úkoly 

a směřováním, záběrem i stupněm propojení. Většina cílů se neprojednávala jednotlivě, ale 

současně s jinými. V zásadě mezi tyto cíle patří ekonomické, politické a vojensko-

bezpečnostní cíle. 
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4.  Současný stav vytváření a fungování asijských integrací a perspektivy 

spolupráce 

V současné době na mapě Asie24 vidíme spoustu fungujících organizačních uskupení 

v různých stádiích a ekonomických stupních spolupráce. Region jihovýchodní, jižní, 

jihozápadní a západní Asie se poměrně aktivně a s dobrými výsledky spojuje do integračních 

seskupení. Problém nastává ve středoasijském regionu (viz obrázek 4.1). Vnitřní integrace 

středoasijských států je v současné fázi, kdy jednotlivé státy začínají budovat svou národní a 

státoprávní identitu, hodně těžko realizovatelná. Státy střední Asie vykazují známky egoismu 

a jsou poměrně málo tolerantní vůči ostatním státům regionu (Waisová, 2009; Gaston a 

Khalid, 2010) 

Obrázek 4.1 Státy Střední Asie 

 

     Zdroj: Central Asia Culture (2015) 

                                                 

24 Viz příloha č. 1 
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Vzájemné vztahy ve středoasijském regionu jsou poměrně problematické a nadnárodní 

instituce tyto nejsou schopny korigovat. I když jsou si tyto státy podobné (zásoby nerostných 

surovin, lidské zdroje, minulost) nejsou tyto státy schopny jednotně vystupovat. Pro integraci 

Střední Asie jsou tak důležití vnější hráči, pro něž středoasijské státy vytváří jakousi 

platformu a rozšíření sféry vlivu (Rusko v případě EAEU a Čína v případě ŠOS). Státy 

Střední Asie jsou určeny spíše účelům naplnění periferní role a jako zásobárna nerostných 

surovin, případně jako zdroj pracovní síly (v případě Ruska). Problémem středoasijské 

integrace jsou rovněž vysoká očekávání jednotlivých států. Často vysoce postavené cíle a 

neschopnost je dodržet, dostává členy integrace do nejistoty a snižuje „integrační morálku“. 

Následně dochází k rozporům mezi státy a v případě, že neexistuje žádný silný vnější hráč, 

integrace se rozpadá. V tomto směru je hlavně důležité zapojení Ruska a Číny do těchto typů 

integrací, protože tyto dvě mocnosti jsou schopny udržet středoasijské integrace pohromadě, 

fungující a prosperující. (Waisová, 2009, s. 182)  

Na asijském kontinentě můžeme najít spoustu integračních seskupení. Avšak mezi těmito 

jsou velké rozdíly. Tyto rozdíly spočívají v různém stupni vývoje integrace. Některé jsou 

v počáteční fázi integrace, na druhou stranu zde můžeme nalézt ty, které působí již od 80. Let 

a jsou ve fázi vyššího stupně ekonomické integrace, jako je rozvinutá hospodářská unie. 

Těmito jsou např. ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) a GCC (Rada pro spolupráci 

arabských států v Zálivu). ASEAN a GCC jsou dvěma dlouho a efektivně fungujícími 

organizacemi v Asii. Mimo jiné rozvíjí své vztahy v globálním měřítku a také mají velmi 

kladné obchodní a politické vztahy s Evropskou unií. Tyto dvě uskupení můžeme považovat 

za vzorová pro ostatní již vzniklá nebo vznikající uskupení. Z tohoto důvodu se těmto dvěma 

integračním seskupením bude bakalářská práce věnovat v následujících kapitolách „Sdružení 

národů jihovýchodní Asie (ASEAN), současný stav integrace a perspektivy spolupráce s EU“ 

a „Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), současný stav a perspektivy 

spolupráce s EU“. 

Sdružení národů jihovýchodní Asie vzniklo v řadě jdoucí integrací zemí regionu 

jihovýchodní Asie. K postupnému založení integrace došlo po nabytí politické samostatnosti, 

která nastala po oproštění se od koloniální nadvlády. Z ekonomického hlediska byl však 
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region stále vysoce závislý na rozvinutých zemích. Státy měly před založením ASEANu 

společný zájem, a to urychlit ekonomický rozvoj a stabilizovat bezpečnost v regionu. 

Sdružení bylo založeno na základě dohody, tzn. formálně. Tato dohoda, Bangkokská 

deklarace, stanovovala nejen cíle ASEAN, ale také postupy činností založených na konsensu, 

dobrovolnosti, postupných krocích, politické nezávaznosti a úmluvách (Waisová, 2009, 

s 371). 

Organizační struktura ASEAN se skládá z následujících orgánů (ASEAN, 2014): 

 Summit ASEAN, 

 Sekretariát ASEAN: Základní funkcí ASEAN sekretariátu je zajistit větší efektivitu při 

 koordinaci ASEAN orgánů, 

 Koordinační rada ASEAN: Koordinační rada ASEAN se skládá z ministrů zahraničí 

 zemí ASEAN. Scházejí se nejméně dvakrát ročně, 

 Rada společenství ASEAN: Rada společenství ASEAN zahrnuje rady o všech třech 

 pilířích ASEAN. Pod její kompetenci jsou příslušné ASEAN Odvětvové ministerské 

 orgány, 

 Odvětvové ministerské orgány: Každý sektorový ministerský orgán může mít v rámci 

 své kompetence příslušné vedoucí úředníky a pomocné orgány k plnění svých funkcí, 

 Výbor stálých zástupců: Každý členský  stát jmenuje svého stálého zástupce v 

 hodnosti velvyslance se sídlem v Jakartě. Stálí představitelé společně tvoří Výbor 

 stálých zástupců (CPR), který má za úkol:  

 podporovat práci Rady společenství a kolektivní ministerské orgány; 

 koordinovat národní sekretariáty a dalších orgány sdružení; 

 udržovat kontakt s generálním tajemníkem a sekretariátem ASEAN ve všech 

oborech souvisejících s jeho prací; 

 usnadňovat spolupráci s externími partnery. 

 

4.3.1 Současný stav a vývoj ASEAN 

Pokud by integrační seskupení ASEAN bylo jednou zemí, tak by byla sedmou největší 

ekonomikou světa s kombinovaným HDP všech členských států 2,4 bilionu dolarů (v roce 

2013). Předpokládá se, že se ASEAN stane čtvrtou největší ekonomikou světa do roku 2050. 

Vysoká pracovní síla, expanzivní ekonomika a zvyšování produktivity řídí tento růst. ASEAN 

je domovem pro více než 600 milionů obyvatel. Tento počet obyvatel je např. vyšší než 

v Evropské unii nebo v Severní Americe. Můžeme zde nalézt třetí největší pracovní sílu na 
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světě hned po Číně a Indii. Snad nejdůležitější a to téměř šedesáti procentní růst z celkového 

růstu od roku 1990 přišel z rozmachu odvětví, jako jsou výroba, maloobchod, telekomunikace 

a doprava. (ASEAN: Overview, 2014) 

Má-li však ASEAN ještě více využít tohoto potenciálu, musí zvýšit kvalifikovanost a 

vzdělání pracovní síly. V Indonésii a Myanmaru lze očekávat nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků a to ve výši 9 milionů plně kvalifikovaných a 13 milionů částečně vyškolených 

pracovníků. (ASEAN: Overview, 2014). 

Tabulka 4.1 Velikost populace jednotlivých zemí ASEAN v mil. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brunej 0.387 0.393 0.400 0.406 0.413 0.419 

Kambodža 14.365 14.605 14.864 15.087 15.313 15.543 

Indonésie 237.641 241.030 244.468 247.954 251.490 255.077 

Laos 6.396 6.521 6.646 6.770 6.898 7.029 

Malajsie 28.589 29.062 29.518 29.948 30.262 30.776 

Myanmar 49.708 50.110 50.537 50.979 51.419 51.846 

Filipíny 92.600 94.200 95.800 97.484 99.434 101.423 

Singapur 5.077 5.184 5.312 5.399 5.470 5.523 

Thajsko 67.341 67.638 67.956 68.297 68.657 68.838 

Vietnam 86.933 87.840 88.762 89.691 90.630 91.578 

Zdroj: IMF (2015), zpracování vlastní 

Ve výše uvedené tabulce 4.1 vidíme, že populace v jednotlivých státech ASEAN od roku 

2010 do roku 2014 vzrostla. Tento fakt je příznivým faktorem pro rozvoj a udržení stabilní 

ekonomické situace v jednotlivých státech. Hodnoty pro rok 2015 jsou pouze odhadem podle 

vývoje v Q125. 

ASEAN je velmi různorodá skupina států. Indonésie představuje téměř 40 % 

ekonomického výkonu regionu a je členem skupiny G20, zatímco Myanmar, vznikající 

z desetiletí izolace, je stále hraniční trh snažící se vybudovat své institucionální zázemí. HDP 

v Singapuru je například 30 x vyšší než v Laosu a více než 20 x vyšší než v Kambodži a 5 x 

                                                 

25 Q1 je označení pro 1. čtvrtinu roku, tzn. leden, únor a březen. 
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vyšší než v Myanmaru. HDP Singapuru je 297,9 miliardy dolarů, HDP Laosu 11,24 miliardy 

dolarů, HDP Kambodži 15,2 miliardy dolarů a HDP Myanmaru 53,14 miliardy dolarů26. 

(World bank, 2015)   

Tento region byl také pozoruhodně odolný vůči globální ekonomické krizi v roce 2008, 

možná také z důvodu, že zde byla zavedena účinná fiskální a monetární opatření díky 

předcházející krizi, která postihla asijsko-pacifický region v roce 1997. Dnes je ASEAN 

v mnohem silnější fiskální pozici a to můžeme pozorovat například na veřejném dluhu, který 

je pod 50 % HDP, tzn. je mnohem nižší než ve Spojeném království (81 % HDP) nebo 

Spojených státech amerických (103 %).  

Tabulka 4.2 Vládní veřejný dluh zemí ASEAN (% HDP)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Singapur 97.04 100.98 105.50 102.12 98.75 97.77 

Indonésie 24.53 23.11 22.96 24.90 25.03 25.92 

Myanmar 49.63 49.39 48.04 40.81 39.72 41.27 

Thajsko 42.64 41.69 45.44 45.85 47.17 47.53 

Laos 62.10 56.90 62.19 60.13 62.51 63.04 

Kambodža 29.12 28.69 28.88 28.66 29.54 29.79 

Vietnam 48.35 46.72 48.53 52.14 58.73 62.21 

Malajsie 53.51 54.21 56.25 57.71 56.95 56.66 

Filipíny 43.46 41.41 40.59 39.09 37.23 35.46 

Brunej 1.23 2.36 2.36 2.48 2.62 3.28 

Zdroj: IMF (2015), zpracování vlastní 

Ve výše uvedené tabulce 4.2 vidíme, že velikost vládního veřejného dluhu jednotlivých 

zemí ASEAN je menší než 100 % HDP. Nejmenší vládní dluh má Brunej 2,62 % HDP a 

největší Singapur s 98,75 % za rok 2014. Průměrný vládní dluh všech zemí ASEAN je nižší 

než 50% HDP. 

ASEAN výrazně předčil zbytek světa v růstu HDP na hlavu od sedmdesátých let. Růst 

HDP začal být výrazně silný od roku 2000 s průměrným růstem ročního tempa okolo 5 %. 

Kupříkladu Vietnamu trvalo pouhých 11 let (od 1995 do 2006), aby zdvojnásobil HDP na 

                                                 

26 Uvedené údaje jsou pro rok 2013. 
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obyvatele (z $1,300 na $2,600). Také extrémní chudoba, která sužovala region, se rychle 

vzdaluje. V roce 2000 bylo 14 % obyvatel pod hranicí chudoby a to s důchodem 1,25 USD na 

den. Do roku 2013 se tento počet propadl jen na pouhá 3 % obyvatel. V současné době již asi 

67 milionů domácností ve státech ASEAN spadají do tzv. „vyšší třídy“ s příjmy přesahující 

úroveň, kdy tyto domácnosti mohou dělat diskreční nákupy27. Počet těchto domácností by se 

mohl do roku 2025 až zdvojnásobit. Tento fakt může učinit z ASEAN stěžejní spotřebitelský 

trh budoucnosti. Není zatím definován typický ASEAN spotřebitel, ale již se začínají 

objevovat obecné trendy a těmi jsou: větší důraz na volnočasové aktivity, rostoucí preference 

moderních maloobchodních formátů a zvýšení povědomí o značce (například indonéští 

spotřebitelé jsou mimořádně loajální k jejich oblíbené značce). Toto významně přispívá ke 

zvyšování domácí poptávky (ASEAN, 2014).  

Tabulka 4.3 Hrubý domácí produkt států ASEAN v mil USD 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Brunej 12.371 16.693 16.952 16.109 15.102 11.236 

Kambodža 11.232 12.818 14.057 15.362 16.551 17.814 

Indonésie 755.256 892.590 919.002 912.502 888.648 895.677 

Laos 6.842 8.062 9.400 10.788 11.676 12.764 

Myanmar 49.628 56.170 55.759 56.759 62.802 69.143 

Filipíny 199.591 224.143 250.240 272.067 284.927 308.033 

Singapur 236.420 275.370 289.941 302.246 308.051 296.057 

Thajsko 318.908 345.672 365.966 387.253 373.804 386.291 

Vietnam 112.771 134.598 155.565 170.565 186.049 204.493 

Malajsie 247.539 289.336 304.957 313.158 326.933 327.890 

Zdroj: IMF (2015), zpracování vlastní 

Ve výše uvedené tabulce 4.3 vidíme, že hrubý domácí produkt u všech zemí Sdružení 

národů jihovýchodní Asie vzrostl s výjimkou Bruneje, kde hrubý domácí produkt rostl do 

                                                 

27 Nepředepsaný příjem znamená výši příjmu jednotlivce, která je ponechána na výdaje, investice nebo 

ukládání po zdanění a osobní potřeby po zaplacení výdajů jako jsou potraviny, přístřeší a oblečení. Diskreční 

nákupy jsou takové, kdy jsou nakupovány luxusní statky, dovolené a zbytné zboží a služby. 
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roku 2013, v roce 2014 poklesl a jeho pokles se očekává i v roce 2015. Hodnoty pro rok 2015 

u všech zemí jsou odhadnuty podle vývoje za Q1 v jednotlivých zemích. 

ASEAN je čtvrtým největším exportérem na světě. Nejvýznamnějšími koncovými 

zeměmi jsou státy Evropské unie, Severní Amerika a Čína a Hongkong. To představuje 7 % 

celkového globálního vývozu. Členské státy si rozložily své výrobní schopnosti a tím 

rozčlenily jejich export. Vietnam se specializuje na textilní a oděvní průmysl, zatímco 

Singapur a Malajsie mají vedoucí pozici ve vývozu elektroniky. Thajsko se připojilo 

k automobilovým velmocem. Ostatní státy ASEAN se soustřeďují na přírodní zdroje. 

Indonésie je největším světovým výrobcem a exportérem palmového oleje, největší exportér 

uhlí a druhý největší výrobce kakaa a cínu. Zatímco Myanmar se začíná otevírat světu. Má 

velkou výhodu ve svém surovinovém bohatství, oplývá zásobami ropy, zemního plynu a 

vzácnými minerály. Filipíny se věnují outsourcingu (ASEAN, 2014).  

Tabulka 4.4 Objem importu a exportu zboží a služeb zemí ASEAN (procentní změna) 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Singapur 
export 17.404 5.893 1.678 4.506 2.094 5.234 

import 16.194 1.062 3.808 4.633 2.921 7.604 

Indonésie 
export 2.702 5.754 2.854 2.687 2.039 4.691 

import 17.817 15.390 15.518 0.265 -0.969 6.350 

Thajsko 
export 14.691 9.494 3.076 4.215 0.027 7.916 

import 21.511 13.700 6.222 2.345 -4.786 10.188 

Myanmar 
export 10.275 9.629 5.024 12.348 13.068 22.668 

import 14.721 22.958 17.190 13.359 20.958 16.792 

Laos 
export 15.707 22.424 6.711 19.362 7.034 6.652 

import 9.241 17.100 31.030 5.387 2.493 -0.952 

Kambodža 
export 33.854 15.848 25.981 16.350 20.636 4.119 

import 8.223 7.864 7.697 12.529 8.291 8.779 
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Vietnam 
export 11.634 13.362 20.088 12.934 13.122 12.412 

import 8.068 15.026 7.821 17.634 13.259 13.374 

Malajsie 
export 7.744 6.243 -6.426 0.353 5.286 15.094 

import 16.541 5.857 -0.954 2.037 4.192 15.143 

Filipíny 
export 19.603 -1.729 17.456 2.837 7.479 10.350 

import 15.605 -2.954 12.001 0.110 8.884 12.865 

Brunej 
export 11.469 -3.514 -3.552 -8.209 -5.663 -0.470 

import -0.267 11.439 12.717 -1.517 -15.593 -0.470 

Zdroj: IMF (2015), zpracování vlastní 

Ve výše uvedené tabulce 4.4 můžeme vidět, že hodnoty kolísají v průběhu let. 

Nejzápornější procentní změny vidíme u Bruneje, za což může její pomalý ekonomický růst. 

Region leží na křižovatce mnoha světových obchodních toků. Singapur je současně 

čtvrtou nejvýše hodnocenou zemí podle McKinsey Global Institute’s Connectedness Index28, 

který sleduje příjmy a výdaje za zboží, služby, finance, a lidí, stejně jako základní toky dat a 

komunikace, které umožňují všechny typy přeshraniční výměny. Do roku 2025 bude více než 

polovina obyvatel žít v maximální vzdálenosti 5 hodin od Myanmaru. 

Spolupráce ASEAN s dalšími zeměmi  

Sdružení národů jihovýchodní Asie rozvíjí svou spolupráci s ostatními státy Asie. 

Nezůstal jen u vztahů s Čínou, Japonskem a Koreou. Jeho zájem o větší prohloubení 

regionální integrace znamenal posun k dalším bilaterálním vztahům. Do jednání o různých 

formách spolupráce s cílem vytvořit zóny volného obchodu vstoupily rovněž země z 

Tichomoří. Jednalo se o Austrálii a Nový Zéland. Vznikla tak skupina ASEAN+6, jež byla 

tvořena z ASEAN+3, Austrálie, Nového Zélandu a z Indie. Poprvé se sešla v roce 2006. Bývá 

též označována jako Východoasijský summit (East Asia Summit – EAS), kde jsou 

                                                 

28 MGI’s new Connectedness Index měří 131 zemí v jejich absolutním toku zboží, služeb, financí, lidí, dat a 

komunikace v závislosti na velikosti dané země. Index vykazuje, že rozvinuté ekonomiky mají vyšší míru 

propojení než ty nově vzniklé. Německo zaujímá první místo na seznamu, následuje Hong Kong a Spojené státy. 
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prozkoumávány způsoby, jakými lze prohloubit regionální hospodářskou spolupráci a 

integraci. Závazky a dohody v rámci formace jsou zatím omezené, základ spolupráce tvoří 

 spíše diskuze (ASEAN, 2014). 

 

Hospodářské společenství ASEAN a Společenství ASEAN 2015 (AC15) 

Sdružení národů jihovýchodní Asie je integrační seskupení, které postupuje rychlým 

tempem kupředu. Stále inovuje své postupy a snaží se zlepšit hospodářskou situaci 

v členských zemích. Toto dokazuje četnost setkání na vysoké úrovni, kde se tyto věci 

diskutují, a je vytvářen rámec společenství. Expertní skupina pro hospodářskou soutěž 

(AEGC) se sešla 9. -10. září 2014, aby jednala o vizi po roce 2015. Hovořilo se o nových 

cílech a regionálním akčním plánu na hospodářskou soutěž na období 2016-2025. 

Předpokládá se zřízení Hospodářského společenství ASEAN (AEC) na konci roku 2015. Toto 

by znamenalo důležitý milník na cestě ASEANU k hlubší regionální hospodářské integraci a 

budování provázanější komunity (ASEAN, 2015).  

Tato dohoda má být podepsána v roce 2015 a jejím cílem je zajistit volný pohyb zboží, 

služeb, investic, kvalifikované pracovní síly a volnější tok kapitálu mezi signatáři. Následující 

kapitola „Význam AC15“ se zaměří na to, jak AC15 ovlivní region ASEANU a jaký bude mít 

dopad na obyvatelstvo. 

Význam AC15 

AEC je na dobré cestě k odstranění cel téměř na všechny výrobky do konce tohoto roku 

(2015) a také se bude snažit o plné využití vlastního jednotného trhu a výrobní základny. 

Více práce je třeba udělat na usnadnění obchodu, zrychlení jednotného celního odbavení, 

odstranění netarifních opatření a usnadnění pohybu kvalifikovaných osob. Z této politiky těží 

hlavně lidé, což má za následek dramatický nárůst využívání letecké dopravy. Obecně toto 

sbližuje obyvatele ASEAN a dostává organizaci blíže k smysluplné interakci (S. 

RAJARATNAM SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES, 2015). 

AC15 se také bude více zaměřovat na ochranu obyvatel před terorismem a nadnárodní 

trestnou činností. V oblasti zdravotnictví se tak angažovat nebude, jelikož region má dobře 

koordinovaný mechanismus reakce na pandemie typu SARS a ptačí chřipky (S. 

RAJARATNAM SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES, 2015). 
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4.3.2 Vztah EU a ASEAN 

Počátky vztahů Evropských společenství a ASEAN sahají do počátku 70. let 20. století. 

Cílem a předmětem této bakalářské práce je však analyzovat současný stav organizace a 

perspektivy spolupráce s EU (Gaston a Khalid, 2010). 

Spolupráce EU a ASEAN  

Evropa a jihovýchodní Asie jsou dva zásadní a klíčoví hráči v globální ekonomice. 

Populace i velikost těchto organizačních mocností je téměř shodná. Historie partnerství těchto 

regionů a organizací v nich sahá do 70. let 20. století, kdy se uskutečnilo první oficiální 

setkání se stále pozitivním efektem. Toto partnerství mezi regiony bylo dáno zejména snahou 

jihoasijských států si zachovat vzájemné obchodní vztahy, které vznikly v období koloniální 

éry a nadvlády Evropanů. Většina zakládajících států ASEAN s výjimkou Thajska, byly 

koloniemi některého z evropských států29. Dalším podnětem k udržení nebo navázání vztahů 

bylo získat odbytiště pro zemědělské produkty a také profitovat z finanční podpory EU. Co 

tedy považujeme za primární cíl vazby mezi Evropskou unií a Sdružením národů 

jihovýchodní Asie? EU a ASEAN jsou dvěma nejpokročilejšími a nejvyspělejšími 

regionálními integracemi ve světě. Jsou dlouhotrvajícími, přirozenými „partnery v integraci“. 

Tito mají stejné cíle pro své občany, kterými jsou: mír, prosperita a demokracie. V posledních 

letech se významně rozrostla spolupráce mezi těmito dvěma seskupeními a v současné době 

spolupráce pokrývá široké spektrum oblastí politiky. Tyto oblasti se týkají bezpečnostních 

otázek, obchodních a investičních příležitostí, akademických výměn, výzkumu, ochrany 

životního prostředí a zmírňování změny klimatu (EEAS, 2015). 

Partnerství mezi EU a ASEAN se vyznačuje širokou škálou oblastí spolupráce, 

množstvím programů a iniciativ. Od roku 1994 vydávala Evropská komise různé strategické 

dokumenty, kde byl formulován primární cíl posílit ekonomickou přítomnost EU v Asijském 

regionu (EEAS, 2015).  

 ASEAN jako celek představuje třetího největšího obchodního partnera EU mimo Evropu 

(po USA a Číně), s více než 235 biliony euro. EU je pro ASEAN třetím největším obchodním 

                                                 

29 viz příloha č. 2 
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partnerem po Číně a Japonsku, což představuje zhruba 13 % obchodu ASEAN. EU je zdaleka 

největším investorem v zemích ASEAN. Společnosti z Evropské unie investovaly v průměru 

13,6 bilionů euro ročně v regionu (2005-2012). Hlavní vývozní komoditou z EU do Sdružení 

národů jihovýchodní Asie jsou chemické výrobky, stroje a dopravní prostředky. Hlavní 

vývozní komoditou z ASEAN do Evropské unie jsou stroje, dopravní prostředky, zemědělské 

produkty (rýže, pšenice, kukuřice, ječmen, sója, cukrová třtina, bavlník, čajovník či tabák), 

textil a oblečení (European Union, Trade in goods with ASEAN, 2014). 

Kromě obchodních jednání s jednotlivými členskými zeměmi, Evropská unie úžeji 

individuálně spolupracuje s ASEAN regionem jako celkem. Spolupráce je zajištěna 

prostřednictvím (ASEAN, 2014): 

 EU-ASEAN dialogu, který zahrnuje diskuze o investičních otázkách v ministerských 

řadách a na vyšších úrovních ekonomické správy. 

 EU-sekretariát ASEAN, který vede semináře na různá témata, jako je regionální 

hospodářská integrace, liberalizace služeb, technických překážek obchodu a usnadnění 

obchodu. 

Celkové efekty ze spolupráce ASEAN-EU lze shrnout následovně (EEAS, 2015): 

 zvýšení blahobytu obyvatel prostřednictvím lepšího přístupu na trh EU, 

 prohloubení vzájemného obchodu a vyjednávacích procesů, 

 ekonomický rozvoj, 

 růst konkurenceschopnosti, 

 snižování chudoby, 

 rozvoj vědy, výzkumu, vývoje, 

 inovace, 

 lepší přístup k finančním zdrojům, 

 zkvalitnění bydlení, 

 zlepšení zdraví obyvatel, 

 zvýšení gramotnosti v oblasti ICT, 

 růst připojení k internetu. 

4.3.3 Aspekty spolupráce EU a ASEAN 

V průběhu minulých let došlo k zesílení politických vztahů EU a ASEAN. V průběhu 

předposledního zasedání ministrů zahraničí zemí ASEAN, v dubnu 2014, se tito ministři 
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zahraničních věcí dohodli na přijetí modernizovaného Bandar Seri Begawan Plan of Action, 

který má za cíl posílit partnerství do roku 2017. Tento akční plán se strategicky zaměřuje na 

prohloubení politických vazeb a rozšiřování spolupráce do nových oblastí včetně záležitostí 

týkajících se bezpečnosti (EEAS, 2015). 

Partnerství, spojenectví a integrace 

Tyto integrační seskupení mají mnoho společného. EU a ASEAN se od sebe mohou také 

mnoho naučit. Evropská unie má zkušenosti z mnoha desetiletí  prohlubování integrace a 

propojování evropských občanů a podniků. Hlavní představitelé ASEAN v roce 2010 přijali 

hlavní plán s názvem ASEAN Connectivity. Tento ambiciózní program pro integraci byl 

navržen tak, aby do roku 2015 bylo dosaženo hospodářského společenství. Plán byl navržen 

tak, aby byla vystavěna vhodná infrastruktura a dopravní spojení, které by přivedlo jednotlivé 

země ASEAN a také propojila země ASEAN s Čínou (The Diplomat, 2015). 

V únoru 2014 byli členové koordinačního výboru ASEAN na týdenní stáži do EU za 

účelem výměny zkušeností a poznatků o vytváření mezikontinentálních dopravních sítí a 

mnoho dalšího (EEAS, 2015). 

Letecká doprava 

Mimo jiné také díky dohodě o letecké dopravě letecká doprava mezi EU a ASEAN 

v posledních letech neustále roste. Za posledních 15 let se počet cestujících téměř 

zdvojnásobil na více než 10 milionů v roce 2012. Na prvním EU-ASEAN Summitu o letecké 

dopravě konaném v Singapuru bylo rozhodnuto o letecké spolupráci na nové úrovni. EU 

výrazně podporuje ASEAN ve vytvoření jednotného leteckého trhu do roku 2016. ASEAN by 

se měl stát regionálním dopravním uzlem (EEAS, 2015). 

Podpora studentů 

ASEAN podporuje vysokoškolské vzdělávání. Evropská unie podpořila školství v rámci 

ASEAN částkou 10 milionů € (pro rok 2015). Tato suma má zafinancovat program, který má 

za úkol harmonizovat systémy mezi univerzitami. Potom bude snazší přenos kreditů z jedné 

univerzity na druhou a tím zvýšena kvalita vzdělávání (EEAS, 2015). 

4.3.4 Obchodní vztahy EU-ASEAN 

EU a ASEAN mají silně provázané obchodní vztahy. Obchod mezi oběma regiony je 

aktivní a v posledním desetiletí výrazně rostl. V roce 2012 objem činil € 181,4 miliard 
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v samotném zboží. EU je druhým největším obchodním partnerem ASEAN v celosvětovém 

měřítku. ASEAN naopak řadí na 3. místo v seznamu obchodních partnerů Evropskou unii. EU 

a Sdružení národů jihovýchodní Asie stále pokračují v odstraňování obchodních bariér, za 

účelem zjednodušení obchodování. V září 2013 EU se Singapurem uzavřela dohodu o volném 

obchodu a podobná jednání probíhají i s Vietnamem, Thajskem a Malajsií. Tyto dohody jsou 

odrazovými můstky na cestě k vytvoření plnohodnotné FTA – Zóny volného obchodu. 

Dohody o volném obchodu všeobecně posilují obchodní vztahy a vytváří nová pracovní 

místa, čímž dostávají výhodnější postavení hlavně obyvatelé daných regionů. V tomto regionu 

více než 1,1 miliardy. Na podporu tohoto procesu EU zahájila program na posílení 

vyjednávacích schopností ASEANU ohledně FTA (ASEAN, 2015). 

Graf 4.1 Export, import a obchodní bilance zboží EU – ASEAN v mil € 

 

 zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

 Na výše uvedeném grafu 4.1 vidíme, že import převyšuje export a tudíž je záporná 

obchodní bilance. Export i import zboží v roce 2013 je cca o 40 mil. € vyšší než v roce 2003. 

V roce 2009 registrujeme snížení exportních i importních hodnot v důsledku globální 

ekonomické krize, která postihla celý svět. 
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Na následujících grafech 4.2 a 4.3 vidíme největší obchodní partnery ASEAN. 

Graf 4.2 Největší obchodní partneři ASEAN – Import 2013 

 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Graf 4.3 Největší obchodní partneři ASEAN – Export 2013 

 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Na výše uvedených grafech 4.2 a 4.3 vidíme, že v případě exportu i importu jsou třemi 

největšími partnery Sdružení národů jihovýchodní Asie Čína, Evropská unie a Japonsko. 

V těsném závěsu se na čtvrté místo řadí Spojené státy. Rozdíl je viditelný hlavně u obchodu s 

Čínou, kdy země ASEAN více z Číny dováží, než vyváží a to o 8,2 %. 
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Na následujících grafech vidíme vybraná fakta obchodní výměny ASEAN. 

Graf 4.4 Import produktů do ASEAN pro rok 2014. 

 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Graf 4.5 Export produktů z ASEAN pro rok 2014. 

 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Na výše uvedených grafech vidíme export a import produktů v roce 2013. Největší podíl mají 

průmyslové výrobky. Tyto výrobky zahrnují produkty průmyslů jako je strojírenství, 

elektrotechnický průmysl, hutnictví železa, těžební průmysl, elektroenergetika, chemický 

průmysl, farmaceutický průmysl, průmysl stavebních hmot, dále pak potravinářský, oděvní, 
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obuvnický, kožedělný, nábytkářský, papírenský a sklářský průmysl. Druhý největší podíl na 

vývozu a dovozu mají zemědělské produkty a na třetím místě se umístily produkty rybolovu, 

avšak v mnohem menší míře než předchozí dvě skupiny produktů. 

Graf 4.6 Import výrobků dle klasifikace SITC30 do ASEAN 

 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Graf 4.7 Export výrobků dle klasifikace SITC z ASEAN. 

 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Rozdělení výrobků dle klasifikace SITC se používá pro klasifikaci vývozu a dovozu země 

a umožňuje porovnat různé země v jednotlivých letech. Systém klasifikace je udržován 

                                                 

30 Standard International Trade Classification, Mezinárodní standardy klasifikace obchodu 
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Organizací spojených národů. SITC se doporučuje pouze pro analytické účely. Vyjadřuje 

nomenklaturu, utřídění zboží do skupin, usnadňující obchodní styk a vzájemnou srovnatelnost 

seznamů zboží. Na výše uvedených grafech vidíme, že největší podíl na exportu i importu 

zboží dle klasifikace SITC mají ručně zpracované výrobky, dále základní produkty a nejmenší 

podíl mají ostatní produkty. Podrobný rozbor obchodních toků nalezneme v příloze č. 431. 

Přímé zahraniční investice EU-ASEAN 

EU je i nadále největším investorem v ASEAN. Evropská unie je také největším 

poskytovatelem přímých zahraničních investic (FDI). Tyto investice činily 24 % z celkového 

množství FDI Evropské unie (2013). Několik iniciativ stimuluje další investice. Asijský 

investiční fond (AIF) v současné době poskytl € 30 milionů na otevření nových investičních 

možností v oblasti energií, dopravy a MSP. EU podporuje založení podnikatelského centra 

v Malajsii, Vietnamu, Indonésii a na Filipínách. EU také podporuje evropské podnikatele 

k nalezení té správné cesty k jihovýchodní Asii. Pilotním projektem je „Evropské obchodní 

cesty v jihovýchodní Asii“, který má pomoct evropským malým a středním podnikům 

porozumět jihovýchodnímu trhu. Ve stejném duchu vedl místopředseda Evropské Komise 

Antonio Tajani32 misi pro růst v regionu Myanmar (listopad 2013), (EEAS, 2015). 

                                                 

31 Viz příloha č. 4 

32 V roce 2008 byl jmenován evropským komisařem pro dopravu a po  volbách v roce 2009 do Evropského 

parlamentu byl znovu jmenován do portfolia průmyslu a podnikání a stal se zároveň místopředsedou Komise, 

dokud nepřijal místo parlamentu v roce 2014. 
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Graf 4.8 Přímé zahraniční investice do ASEAN ze zdrojových zemí v letech 2012 a 2013 

v mil $ 

 

Zdroj: ASEAN: Statistics (2015), zpracování vlastní 

Jak vidíme v grafu 4.8, Evropská unie byla největším investorem do Sdružení národů 

jihovýchodní Asie v roce 2013. Tyto investice byly v celkové výši 26979,6 milionů dolarů. 

Institucionalizace vazeb EU-ASEAN 

Je podporována institucionalizace hospodářských vazeb mezi EU a ASEAN. Ministři 

ekonomiky ASEAN a komisař De Gucht33 se každoročně scházejí, aby diskutovali způsoby, 

kterými lze podpořit obchod a investice. Ve stejné době se také setkávají podnikatelé na EU-

ASEAN Bussines Summitu, aby formulovali politická doporučení (EEAS, 2015). 

Bezpečnost a lidská práva 

Organizace spolupracují na regionální bezpečnosti. EU jako aktivní člen regionálního fóra 

ASEAN (ARF) se spolu s dalšími partnery zaměřují na regionální a mezinárodní bezpečnostní 

otázky (EEAS, 2015). 

                                                 

33 Karl De Gucht je belgický a evropský politik, který je od 8. Února 2010 evropským komisařem pro 

obchod. 
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EU a ASEAN stupňují angažovanost na netradiční bezpečnostní otázky. Stále více jsou 

diskutovány otázky týkající se širšího spektra bezpečnosti. Například námořní bezpečnost 

byla diskutována Námořní konferenci v listopadu 2013 (EEAS, 2015). 

Humanitární pomoc 

Mezi lety 2007 a 2013 ASEAN obdržel humanitární pomoc ve výši € 299 milionů z EU. 

Tato pomoc je například soustředěná na zlepšení životních podmínek vysídlených osob a 

uprchlíků. Cílem tohoto snažení je opětovné začlenění do jejich domovské země. Centrum pro 

humanitární pomoc pro Sdružení národů jihovýchodní Asie také obdržela významnou 

finanční podporu z EU (EEAS, 2015).   

Financování asijského rozvoje 

EU je hlavním rozvojovým partnerem ASEAN a je největším dárcem sekretariátu 

ASEAN. V nadcházejícím rozpočtovém cyklu bude EU podporovat ASEAN sekretariát 

částkou téměř 170 milionů euro, což je více než dvojnásobek částky v období 2007-2013  (70 

milionů €). Nový program se zaměří na zvýšení konektivity obchodu, řešení řízení katastrof, 

změny klimatu a podpory dialogu na všech úrovních. 

EU se v  příštích sedmi letech chystá utratit více než 3 miliardy euro v jihovýchodní Asii. 

Financování zemí stoupne oproti období 2007-2013 (€ 1.2 miliard) v období 2014-2020 na 2 

miliardy euro. Sečteme-li mnoho dalších tematických programů, bude podpora ASEAN 

z evropských zdrojů dosahovat výše 3 miliard euro mezi roky 2014 a 2020 (EEAS, 2015). 

Partnerství založené na lidech a lidských zdrojích 

Cestovní ruch mezi EU a ASEAN je na vzestupu. Každý rok je mezi oběma integračními 

seskupeními přepraveno asi 10 milionů lidí a tento počet stále roste. Obyvatelé žádného 

jiného partnerského regionu nebo organizace necestují do ASEAN tak hojně jako občané EU. 

Ročně přijíždí více než 4000 studentů a výzkumných pracovníků do EU za účelem 

zdokonalení svých znalostí a dovedností a poznání nové kultury (EEAS, 2015). 

Horizont 2020 předpokládá zvýšenou spolupráci s ASEAN a snaží se zaměřovat na zelené 

technologie a bezpečnost potravin. Tyto dvě oblasti jsou považovány za prioritní. 

Změna klimatu a ochrana ŽP 

EU podporuje udržitelný hospodářský růst. EU také podporuje takové výrobní činnosti a 

postupy v regionu ASEAN, které chrání životní prostředí a biodiverzitu. Program „SWITCH“ 
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podporuje ekologicky šetrné výrobní postupy a těmito je např. rukodělná batika, čímž jsou 

podpořeni místní obyvatelé a ochráněno ŽP.  

EU rovněž podporuje přizpůsobení se změně klimatu a snížení odlesňování v Kambodži, 

Laosu a Myanmaru (zhruba 10 milionů €).  

Jednou z klíčových oblastí pro spolupráci v programovém období 2014-2020 je společná 

aktivní politika v oblastech změny klimatu, zejména začleňování obnovitelných zdrojů 

energie, energetické účinnosti a lepším zvládání případných přírodních katastrof (EEAS, 

2015). 

GCC je regionální, mezivládní, politická a ekonomická unie skládající se ze všech států 

Perského zálivu s výjimkou Iráku. Členskými státy jsou Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, 

Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Všechny členské státy mají společných několik 

prvků. Těmito jsou jednotlivé politické systémy zemí. Všechny státy totiž spojuje státní 

zřízení monarchie založeny na islámské víře. Dalším spojujícím prvkem je společný osud od 

proroka Mohameda po současnost. V neposlední řadě mají tyto země stejné cíle a to 

především ekonomickou spolupráci a rozvoj regionu. Faktem zůstává, že státy GCC vlastní 

cca 45 % světových zásob ropy a produkují přibližně 20 % roční světové výroby, což z nich 

činí velmi významného hráče na poli mezinárodních ekonomických a politických vztahů 

(GCC, 2014). 

4.4.1 Současný stav a vývoj  

V současné době vláda Jemenu požádala Radu pro spolupráci arabských států v Zálivu o 

členství. K připojení by mohlo dojít roku 2016. Jemen by se rád stal členskou zemí GCC, 

hlavně z důvodu bezpečnostních hrozeb, kterým tento stát v poslední době čelí. Tyto hrozby 

představuje hlavně radikální islámské hnutí Houthi „podpůrci boha“. Tato rebelská skupina, 

která převzala kontrolu nad kapitálem Sanaa a také v dalších částech země a vyhnala 

jemenského prezidenta Abd-Rabbu Mansour Hadiho a jeho vládu, tvoří výrazné nebezpečí v 

Jemenu. Ovšem některé státy výslovně nesouhlasí s přijetím Jemenu, a to především z důvodu 

vysoké chudoby, velkého počtu obyvatel, jiného státního zřízení (republika) a většinového 

podílu šíitských muslimů v této zemi (IPD, 2014). 
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Tabulka 4.5 Velikost populace v jednotlivých zemích GCC (mil. obyv.) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bahrajn 1.107 1.129 1.151 1.174 1.198 1.222 

Kuvajt 3.582 3.682 3.785 3.890 3.999 4.110 

Omán 2.885 2.993 3.291 3.594 4.092 4.227 

Katar 1.637 1.708 1.837 2.045 2.235 2.414 

Saúdská Arábie 27.563 28.376 29.196 29.994 30.770 31.386 

S.A.E. 8.264 8.512 8.768 9.031 9.302 9.581 

Zdroj: IMF (2015), zpracování vlastní 

Ve výše uvedené tabulce 4.5 vidíme, že velikost populace v jednotlivých letech v každé 

zemi stoupá. Registrujeme zde tedy kladnou míru fertility. Tento fakt je příznivým faktem pro 

ekonomický vývoj země. 

Ekonomický vývoj 

Státy GCC soustředí své snahy hlavně do ekonomické integrace v oblastech zemědělství, 

průmyslu, těžby ropy, investic a obchodu. Zaměřují se především na postupné snižování 

obchodních tarifů, vytváření různých obchodních standardů a certifikační činnost.  Byl 

vytvořen společný celní sazebník: na většinu zboží uvaleno dovozní clo ve výši 5 %. Vybrané 

zboží pak může být importováno do zemí GCC volně, například vojenské vybavení. Zde 

vidělo GCC vzor v EU. Podnikatelské klima v GCC je relativně příznivé, přesto zde 

přetrvávají problémy. V globální zprávě o konkurenceschopnosti pro rok 2014-201534, jsou 

Spojené arabské emiráty hodnoceny jako 12. nejkonkurenceschopnější ekonomika ze 144 

hodnocených zemí. Následuje Katar umístěný na 16. místě a Saudská Arábie, která zaujímá 

24. místo. Bahrajn, Kuvajt a Omán se také umístily mezi top 46 zeměmi. Podle hodnocení 

zemí dle žebříčku Doing Business Světové banky se země umisťují také na předních pozicích.  

Problémy v podnikatelské sféře však nastávají v oblasti vymáhání smluvních závazků, 

řešení insolvence společností (zejména v Saúdské Arábii a SAE), nedostatečná 

kvalifikovanost pracovní síly, neefektivní vládní byrokracie a nedostatečná podpora ze strany 

vlády. (IMF, 2014).  

                                                 

34 Na prvním místě v žebříčku se umístilo Švýcarsko, dále Singapur a na třetím místě jsou Spojené státy 

(WORLD ECONOMIC FORUM). 
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Tabulka 4.6 Hrubý domácí produkt států GCC v mil USD 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bahrajn 25.708 29.038 30.660 32.781 33.862 31.315 

Kuvajt 115.430 154.101 174.077 175.788 172.350 134.478 

Omán 56.828 67.707 75.433 76.976 77.755 62.935 

Katar 125.122 169.805 190.290 203.235 210.002 196.964 

Saúdská Arábie 526.811 669.507 733.956 744.336 752.459 648.971 

S.A.E. 286.049 347.454 372.314 402.340 401.647 363.707 

Zdroj: IMF (2015), zpracování vlastní 

Ve výše uvedené tabulce 4.3 vidíme, že hrubý domácí produkt zemí GCC od roku 2010 

do roku 2014 ve všech zemích vzrostl. Hodnoty pro rok 2015 jsou pouze odhady budoucích 

hodnot dle údajů z prvního kvartálu (Q1). 

Tabulka 4.7 Vládní veřejný dluh zemí GCC (% HDP) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Katar 38.41 34.53 35.95 32.12 31.49 28.88 

Saúdská Arábie 8.45 5.40 3.59 2.15 1.57 1.82 

S.A.E. 22.24 17.61 17.09 11.66 12.07 14.75 

Omán 5.85 5.18 4.93 5.15 5.14 8.56 

Kuvajt 11.34 8.55 6.79 6.54 7.14 9.46 

Bahrajn 29.70 32.50 36.31 43.61 43.76 54.01 

Zdroj: IMF (2015), zpracování vlastní 

Ve výše uvedené tabulce 4.6 můžeme vidět, že vládní veřejný dluh v jednotlivých zemích 

je nižší než 50 % HDP. Údaje pro rok 2015 jsou pouze odhady hodnot. 

Přímé zahraniční investice 

Ekonomiky GCC přijaly řadu opatření na podporu a liberalizaci přímých zahraničních 

investic. Toto úsilí zahrnovalo vznik zóny volného obchodu ve Spojených arabských 

emirátech a zřízení zóny volného obchodu v rámci celé GCC a vytvoření společného vnějšího 

sazebníku v roce 2003. Celní unie GCC měla vzniknout v lednu 2015. Přednostní pozornost 

však GCC věnuje spoluúčasti na Pan-Arabské zóně volného obchodu. GCC také dříve 

diskutovalo dohody o volném obchodě s Evropskou unií a Indií, ačkoliv termín jejich 

zavedení do praxe není známý. Země GCC také rozšiřují své dopravní sítě, unifikují technické 
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normy a harmonizují postupy celní správy a snižují jejich nároky a požadavky na odbavení. 

Byly vytvořeny organizace, které mají za úkol zlepšit podmínky pro společnosti vyvážející 

své výrobky (např. Export Development Authority v Saúdské Arábii nebo Export 

Development Center v Bahrajnu). Organizace v Saúdské Arábii poskytuje vývozcům pojištění 

a úvěrové zajištění. 

Značný podíl na přílivu přímých zahraničních investic do GCC byl spojen se zlepšením 

kvality exportovaných výrobků a sofistikovanosti exportérů.  

Graf 4.9 Přímé zahraniční investice do GCC ze zdrojových zemí v miliardách USD 

 

Zdroj: UNCTAD (2015), zpracování vlastní 

Největším poskytovatelem přímých zahraničních investic do zemí GCC v roce 2012 byla 

Saúdská Arábie, dále Turecko a na třetím místě je Kuvajt. V roce 2013 tyto hodnoty vzrostly 

a to až o 100 %, jako je tomu v případě přímých zahraničních investic Kuvajtu. 

Vzdělání 

Země GCC učinily v posledních letech významný pokrok v oblasti vzdělávání. Zápis do 

škol a gramotnost se zvýšila a je nyní na vysoké úrovni. Průměrná sazba gramotnosti 

dospělých a dětí se zvýšila z 90 % na 97 % v roce 2013. Tento údaj je již srovnatelný 

s některými evropskými ekonomikami. 

Některé vlády rozšířily nabídku zahraničních a zámořských stipendijních programů, což 

pomůže studentům získat lepší znalosti a větší přehled. Nicméně výdaje na vzdělání v rámci 
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GCC dosahují průměrné hodnoty 3,9 %, což je v porovnání s globálním průměrem 

představujícím 4,9 % HDP35, stále malý podíl. 

Členské státy GCC provedly reformy většiny politik, které jsou zapotřebí k udržení a 

podpoře silného, udržitelného a diverzifikovaného ekonomického rozvoje. Mezi tyto patří 

stabilizace nízké inflace, zesílení a zlepšení podnikatelského prostředí, prohloubení 

finančního sektoru a výraznější podpora vzdělávání. Stále je však třeba zapracovat na řešení 

přetrvávajících nedostatků v podnikatelském prostředí. Je potřeba vytvořit více pracovních 

pobídek pro podniky a zaměstnance, aby tito více investovali a pracovali v oblastech 

vytvářejících vyšší hodnoty (IMF, 2014). 

4.4.2 Spolupráce GCC s Evropskou unií 

Evropská unie vyjednává dohodu o volném obchodě se šesti státy Rada pro spolupráci 

arabských států v Zálivu (Bahrajnem, Kuvajtem, Ománem, Katarem, Saúdskou Arábií a 

Spojenými arabskými emiráty). Předešlá vyjednávání byla zastavena ze strany GCC v roce 

2008.  

Stávajícím rámcem pro hospodářskou a politickou spolupráci je dohoda 1988 EU-GCC , 

která usiluje o zlepšení obchodních vztahů a stability ve strategické části sousedství Evropy. 

Na základě společné rady v roce 2010 Rady pro spolupráci v Zálivu a EU bylo dohodnuto 

vytvoření Společného akčního programu pro roky 2010-2013. Šest zemí Rady je 

klasifikováno jako země s vysokými příjmy podle statistik Světové banky, a proto nemají 

nárok na preferenční přístup na trh EU v rámci všeobecného systému preferenčního schémata 

EU (GSP) od ledna roku 2014. 

Obchodní jednání Rady pro spolupráci v Zálivu a EU zahrnují (EC): 

 přístup výrobků, služeb a zadávání veřejných zakázek na trh; 

 společná pravidla pro určování duševního vlastnictví; 

 pravidla hospodářské soutěže; 

 řešení sporů; 

 lidská práva; 

                                                 

35 Výdaje na vzdělávání v ČR byly ve výši 4,0 % HDP pro rok 2013. 
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 nelegální přistěhovalectví; 

 terorismus. 

Celkově GCC pro ekonomickou integraci našlo vzor v Evropské unii, která je jedním z 

nejdůležitějších a základních obchodních partnerů států GCC (30 % dovozu do zemí GCC 

pochází z EU). Společná měna měla být zavedena do roku 2010. Členské státy GCC také 

požádaly Evropskou centrální banku o vypracování studie, jak nejlépe přistoupit k zavedení 

jednotné měny. Ale v roce 2008 byl v tichosti zrušen návrh na společnou měnu a byl vytvořen 

návrh o založení centrálního měnového orgánu, předchůdce centrální banky (jeden z důvodu 

byla inflace). Není jisté, zda se schválí i tento návrh- mnoho rozporů: název měny, sídlo 

centrální banky, vzdání se některých pravomocí (GCC, 2014), (EEAS, 2014). 

4.4.3 Obchod mezi GCC a EU 

Země Rady pro spolupráci v Perském zálivu představovaly 4,2 % celkového obchodu EU 

v roce 2012 a jsou významným vývozním trhem pro EU, v současné době pátým největším na 

světě.  

Zatímco pro země GCC je EU hlavním obchodním partnerem pokrývajícím 11 % z jejich 

celkového obchodu se zbožím. EU-GCC celkový objem obchodu se zbožím činil 145 miliard 

euro pro rok 2012, což činí výrazný nárůst ze 100 miliard v roce 2010. 

Vývozní artikly z EU do Rady jsou různorodé, ale se zaměřením na výrobky 

zpracovatelského průmyslu (83,2%), jako jsou elektrárny na výrobu energie, železniční 

lokomotivy a letadla, stejně tak jako elektrické stroje a mechanické zařízení. Stroje a dopravní 

prostředky (47,9%) a chemikálie (11,8%) byly hlavními statky vyváženými v roce 2012. 

EU dováží z GCC především palivo a produkty těžebního průmyslu (82,4 % celkového 

dovozu do EU z regionu v roce 2012).  

Vzájemný obchod se službami činil 36,7 miliard euro pro rok 2011. Vývoz služeb z EU je 

zhruba dvakrát tak velký (24,3 bilionu €) než ten u GCC (12,4 bilionu €). GCC je pátým 

největším vývozním trhem EU (95 miliard € z vývozu v roce 2013), a EU je uskupení, které je 

největším obchodním partnerem s obchodními toky v celkové výši 152 miliard € nebo 13% 

světového obchodu GCC. 

Dohoda o spolupráci z roku 1988 obsahovala závazek z obou stran vstoupit do jednání o 

dohodě o volném obchodu. Jednání byla zahájena a byla pozastavena již několikrát od roku 
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1990. Tato jednání pokračovala v březnu 2002, ale byla pozastavena Radou pro spolupráci 

arabských států v Zálivu v roce 2008. Během této doby až do současnosti došlo k řadě 

neformálních kontaktů. EU je nadále odhodlána k uzavření této dohody o volném obchodu. 

Graf 4.10 Import, export a obchodní bilance zboží  EU – GCC v mil € 

 

zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Výše uvedený graf zobrazuje import, export a obchodní bilanci zboží mezi Evropskou unií 

a Radou pro spolupráci arabských států v Zálivu. Vidíme, že export zboží od námi 

sledovaného roku 2003 rostl do roku 2009 poměrně konstantním tempem. V roce 2009 došlo 

k poklesu exportu zboží do GCC v důsledku globální hospodářské krize, avšak hned 

následující rok export opět začal narůstat a v roce 2013 dosáhl výše 95,1 mil. €. Import zboží 

z GCC nedosahuje tak vysokých hodnot jako export, což má za následek kladnou obchodní 

bilanci. 
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Na následujících grafech vidíme vybraná fakta obchodní výměny GCC. 

Graf 4.11 Největší obchodní partneři GCC – Import 2013 

 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Graf 4.12 Největší obchodní partneři GCC – Export 2013 

 

zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Na výše uvedených grafech vidíme, že největšími obchodními partnery pro export i 

import je Čína, Evropská unie a Japonsko na prvních třech pozicích.  
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Graf 4.13 Skupiny produktů – Import 2014 

 

zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

 

Graf 4.14 Skupiny produktů – Export 2014 

 
zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

 

Na výše uvedených grafech, které zachycují import a export produktů a výrobků za rok 

2014 vidíme následující fakta.  Největší podíl na importu i exportu mají průmyslové výrobky, 

dále pak zemědělské výrobky, jejichž podíl na exportu je 8,1 % na rozdíl od importu, kde 

tvoří pouhé 0,2 %. Produkty rybolovu nejsou z GCC importovány a exportovány jsou pouze 

0,1 % z celkových 100 %. 
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Graf 4.15 Import výrobků dle klasifikace SITC do GCC 

 
zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní  

 

Graf 4.16 Export výrobků dle klasifikace SITC z GCC 

 

 zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 

Celkové obchodní toky a produkty, které jsou obchodovány, jsou podrobněji analyzovány 

v příloze č. 536. 

                                                 

36 Viz příloha č. 5 
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Na výše uvedených grafech vidíme import a export výrobků dle klasifikace SITC. Mezi 

importovanými výrobky jsou z největší části základní produkty, dále ručně zpracované 

výrobky a poněkud malé procento tvoří ostatní produkty. Co se týká exportu, největší podíl 

mají ručně zpracované výrobky, dále základní produkty a nejmenší podíl zaujímají ostatní 

produkty, jako je tomu i v případě importu. 

4.4.4 Politické vztahy 

Evropská unie založila základy bilaterálních vztahů s Radou pro spolupráci arabských 

států v Zálivu během roku 1988. V tomto roce byla podepsána Dohoda o spolupráci. Posílení 

vztahů touto dohodou je určeno k: (EEAS, 2014). 

 posílení stability kvůli strategickému významu, 

 usnadnit politické a hospodářské vztahy, 

 rozšířit spolupráci v oblasti energetiky, průmyslu, obchodu a služeb, zemědělství, 

rybolovu, investic, vědy, technologií a životního prostředí. 

Dohoda stanovuje roční společné rady neboli ministerská zasedání (mezi EU a ministry 

zahraničí GCC), a zasedání společných výborů pro spolupráci na úrovni vyšších úředníků. 

Dohoda je zaměřena na rozvoj užší spolupráce v otázkách, jako je energetika, doprava, 

výzkum a inovace, a hospodářství. Významné EU-GCC ministerské setkání se konalo ve 

městě Manama, Bahrajn, dne 30. června 2013, kde společně zasedali baronka Ashtonová a 

bahrajnský ministr zahraničí Shaikh Khalid Bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa.  

Delegace Evropské unie v Saúdské Arábii je akreditována na pět zemí GCC (Bahrajn, 

Kuvajt, Omán, Katar a Saúdskou Arábii). Otevřena byla také Druhá delegace EU v Abú 

Dhabí ve druhé polovině roku 2013 a její pravomoci se vztahují na Spojené arabské emiráty 

(EEAS, 2014). 

 

Kapitola s názvem „Současný stav vytváření a fungování asijských integrací a perspektivy 

spolupráce“ se zabývala současným stavem Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

jeho fungováním a spoluprací s Evropskou unií v podkapitole „Sdružení národů jihovýchodní 

Asie (ASEAN), současný stav a perspektivy spolupráce s EU„ a tyto samé aspekty a kritéria 

byly analyzovány v druhé podkapitole „Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu, 
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současný stav a perspektivy spolupráce s EU“. Obě tato integrační seskupení jsou 

progresivními integračními seskupeními na asijském kontinentu a můžeme je považovat za 

vzorová seskupení pro ty, které nejsou na tak vysokém stupni ekonomické integrace a to 

rozvinutá hospodářská unie s určitými prvky politické unie. Jsou významnými obchodními 

partnery Evropské unie. EU byla druhým největším obchodním partnerem ASEAN v roce 

2013. Byla uskutečněna obchodní výměna za více než 246,2 miliard dolarů ve zboží a 

službách. EU-ASEAN obchod vzrostl v průměru o 7 % oproti období 1993-2013. 

EU je největším přímým zahraničním investorem do ASEAN. Tyto investice činí 24 % 

celkových přímých zahraničních investic EU. 

Ročně se mezi oběma regiony přepraví na 10 milionů pasažérů, což je obrovské množství, 

které napomáhá hospodářskému růstu a cestovnímu ruchu. Také mnoho studentů vyjíždí na 

výměny. Oba regiony sdílí přirozenou konektivitu jako dvě vedoucí integrační organizace. 

Pravidelně sdílí své zkušenosti ohledně fungování integrace. 

Společné projekty ASEAN a EU jsou dle názoru autorky dobře fungující a efektivní, což 

dokumentuje pokrok v daných oblastech. Sdružování tyto projekty potřebují, aby mohly 

dosáhnout ekonomického rozvoje, větší propojenosti hospodářství, posílit vědecké a technické 

dialogy mezi regiony, u Laosu a Kambodži se vymanit ze statutu nejméně rozvinutých zemí, 

inovovat zastaralou infrastrukturu a získat větší povědomí o biodiverzitě či rybářství v 

regionu. Dá se říci, že EU s ASEANEM spolupracuje na projektech, které přesně toto 

sdružení potřebuje ke svému rozvoji. Co se týče budoucnosti projektů, tak se autorka 

domnívá, že probíhající projekty přinesou řadu zlepšení, ale přesto bude i nadále potřeba buď 

projekty prodlužovat či na jejich základech vytvořit nové, aby k podstatnému zlepšení ve 

všech možných oblastech, od vzdělání, přes životní prostředí až ke zdraví, došlo zároveň i v 

nejméně rozvinutých státech. Jen důvěra a z ní vyplývající spolupráce všech aktérů může 

přinést kýžený efekt. To se již mnohokrát potvrdilo na národní i mezinárodní scéně. Zdá se, 

že spolupráce bude stále více efektivní, k čemuž tyto regiony vykročily správnou cestou. 

Co se týká Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu, prochází také toto integrační 

seskupení a jednotlivé státy dynamickým vývojem, jak můžeme vidět například u růstu HDP 

v jednotlivých letech. Státy GCC soustředí své snahy hlavně do ekonomické integrace 

v oblasti zemědělství, průmyslu, těžby ropy a investic. Země Rady pro spolupráci v Zálivu 

představují významného obchodního partnera celkového obchodu Evropské unie a jsou 

důležitým exportním trhem pro EU. Evropská unie položila základy bilaterálních vztahů 
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s GCC během roku 1988, kdy toto seskupení bylo v počátcích. Tyto vztahy se snaží obě země 

nadále udržovat na základě každoročních ministerských setkání.  
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Závěr 

Cílem práce bylo na základě teoretických poznatků analyzovat integrační předpoklady 

asijského kontinentu. Integrační seskupení vznikají spojováním nebo slučováním původně 

samostatně stojících a vystupujících jednotek do jednotného systému. Když hovoříme o 

vzniku integrace, existují zde určité prointegrační faktory, mezi které můžeme zařadit stejnou 

historii států, kulturní podobnost, podobné vize a cíle v budoucnu a podobně. Na druhou 

stranu existuje i mnoho protiintegračních faktorů, které často zabrání integraci, a mezi které 

řadíme např. válečné spory v minulosti, odlišná kultura obyvatel atd. Na asijském kontinentě 

převažují protiintegrační faktory, jelikož Asie je kontinentem obrovské rozlohy, na kterém 

najdeme spoustu států, které mají různou historii, kulturu, žijí zde lidé s odlišnými 

charakteristickými návyky, vyznávající jiná náboženství atd. Přes to všechno jsme svědky 

formování mnoha integračních seskupení na tomto kontinentu. Asie představuje jednu z 

územně nejrozsáhlejších zeměpisných jednotek, které se nachází na povrchu Země. Již z této 

skutečnosti můžeme usoudit, že na asijském kontinentu těžko budeme hledat 

celokontinentální integraci. Naopak zde nalezneme spoustu menších regionálních integračních 

seskupení. Tyto integrační snahy se však začaly rozvíjet až koncem 70. let 20. století. 

Hlavním průkopníkem vytváření integrací bylo sdružení ASEAN (Sdružení národů 

jihovýchodní Asie). Toto v dnešní době také považujeme za nejlépe fungující na asijském 

kontinentě i v globálním měřítku. Sdružení národů jihovýchodní Asie je spolu s Evropskou 

unií považováno za nejlépe fungující integrační seskupení na světě. Dalším integračním 

seskupením, které bylo vytvořeno v 80. letech na asijském kontinentě, respektive v oblasti 

Perského zálivu, je Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu. Mimo tyto dvě významné 

integrační seskupení v Asii nalezneme také spoustu dalších a to Jihoasijské sdružení pro 

regionální spolupráci (SAARC), Iniciativa Bengálského zálivu pro multisektorovou 

hospodářskou spolupráci (BIMSTEC), Islámská organizace pro hospodářskou spolupráci 

(ECO), Organizace spolupráce Mekong-Ganga (MGC), Rada pro spolupráci turkicky 

mluvících zemí (CCTS), Šanghajská organizace pro spolupráci (SCO), Společenství 

nezávislých států (CIS), Dialog asijské spolupráce (ACD), Eurasijská ekonomická unie 

(EAEU). Pro účel této bakalářské práce však autorka vybrala analýzu integračního seskupení 

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a Rady pro spolupráci arabských států v Zálivu 

(GCC). 
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Co se týká integračních tendencí v rámci celoasijského prostoru, problémy s integrací 

vidíme v regionu Střední Asie. Sice integrační potenciál středoasijského prostoru je zcela 

jasný – jednotné zeměpisné území, společné etnické kořeny či nerostné bohatství, ale zatím 

tohoto nebylo využito. Z historického hlediska mezi těmito státy panovala spíše rivalita, která 

v menší míře přetrvala dodnes. Díky tomu v oblasti Střední Asie nenajdeme dobře fungující či 

vůbec nějakou integraci.  

Ve třetí kapitole „Vznik a vývoj integračních seskupení v Asii“ se autorka významněji 

věnovala současnému stavu vytváření a fungování asijské integrace ASEAN a perspektivy 

spolupráce s EU. Jelikož ASEAN je považován za nejlépe fungující integrací na asijském 

kontinentě, dokonce za druhou nejlépe fungující integraci v globálním měřítku po Evropské 

unii. Dalším integračním uskupením, kterému byla v poslední kapitole věnována pozornost, a 

bylo blíže analyzováno, je Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC). Toto bylo 

vytvořeno v 80. letech a v dnešní době je považováno za velmi dobře fungující a efektivní 

integraci.  

Evropská unie (EU) a Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) mají mnoho 

společného. Za prvé, jsou obě regionální organizace zaměřeny na správu a vzájemnou 

závislostí a provázaností se chtějí vypořádat s bezpečnostními výzvami. Zatímco jejich 

historické pozadí a stupeň integrace se mohou lišit, korelují jako přirození partneři, jakožto i 

regionálních mocenských center. Od vzniku formální partnerství přestála mnoho soužení 

podél cesty, která k těmto vedla. EU je mentorem integračního procesu ASEAN. V současné 

době jsou EU-ASEAN dvoustranné vztahy důkladně vícevrstvá a komplexní a pokrývají 

širokou řadu problémů, od vývoje až po ekonomii, obchod a investiční podpora, politické a 

kulturní záležitosti. Od roku 2012 došlo k nárůstu bilaterálních návštěv na vysoké úrovni a 

došlo k zahájení nebo dokončení různých dohod mezi EU a členskými zeměmi ASEAN. EU 

je třetím největším obchodním partnerem ASEAN. Je také největším zdrojem přímých 

zahraničních investic (PZI) a poskytování kriticky důležité rozvojové a humanitární pomoc v 

regionu. Přesto je význam vztahu a jeho potenciál často podceňován. Přes odlišnou kulturu, 

historii, jazyk a vyspělost ekonomik se deset členských států ASEAN zaměřuje na zvyšování 

počtu pracovních míst a prosperitu regionu. Kupní síla domácností roste a transformuje oblast 

na další hranici v růstu spotřebitelů. Zachování stávající trajektorie růstu bude vyžadovat 

obrovské investice do infrastruktury a lidského kapitálu na rozvoj, což je cílem každého 

rozvíjejícího se regionu. Nezbytným krokem ASEAN je však stát se globálně 

konkurenceschopnou ekonomikou v celé řadě průmyslových odvětví. Hospodářské 
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společenství ASEAN nabízí příležitost k vytvoření dobře fungujícího regionálního trhu a 

výrobní základny. Bude-li tato realizace úspěšná, mohlo by ASEAN ukázat, že jako celek má 

větší hodnotu než součet jeho částí. 

Země Rady pro spolupráci v Zálivu jsou zeměmi se společnými prvky, které napomáhají 

správnému fungování integrace. Těmito jsou jednotlivé politické systémy zemí, státní zřízení 

typu monarchie a založení na islámské víře. V neposlední řadě mají tyto země stejné cíle. 

Těmito jsou především ekonomická spolupráce a dynamický rozvoj regionu. Důležitým 

faktem je, že země GCC vlastní cca 45 % celkových světových zásob ropy. To z nich vytváří 

důležitého a významného hráče v globální ekonomické a politické sféře. 

Členské země GCC jsou také významným obchodním partnerem Evropské unie. EU a 

GCC formalizovaly své vztahy v roce 1988 podpisem Dohody o spolupráci. V současné době 

jsou si navzájem země GCC a EU významnými obchodními partnery, což dokazují analýzy 

v kapitole „Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu (GCC), současný stav a perspektivy 

spolupráce s EU“. 

Autorka se domnívá, že asijské integrace jsou často podhodnocovány, obzvláště ty nově 

založené, ale asijský potenciál je tak veliký, že v blízké době doženou vyspělost např. 

integrace Evropské unie. Nejvyspělejší z těchto asijských integrací je ASEAN a GCC, jejichž 

bližší analýza se nachází v poslední kapitole „Současný stav vytváření a fungování asijských 

integrací a perspektivy spolupráce“.  V následujících letech můžeme očekávat další rychlý a 

progresivní vývoj asijských integrací, jejich rozšiřování a vývoj obchodu mezi jednotlivými 

organizacemi nebo mezi integračními seskupeními na asijském kontinentě a Evropskou unií. 
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Seznam zkratek 

 

ACC –  Arab Cooperation Council,  

  Rada pro arabskou spolupráci 

ACD –  Asia Cooperation Dialogue,  
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Současná mapa Asie. 

 
Zdroj: World Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

Kolonizace asijských států v období v roce 1900. Přehled kolonizačních mocností z Evropy. 

Zdroj: Mr‘ Yankees History World Class 

 

Ve vyznačené části vidíme, že státy jihovýchodní Asie, které dnes tvoří integrační 

seskupení ASEAN, byly pod koloniální nadvládou evropských mocností. Území současného 

státu Myanmaru, Bruneje a část Malajsie byly pod nadvládou Velké Británie. Laos, 

Kambodža a Vietnam spadaly pod nadvládu Francie. Filipíny byly pod mocenským vlivem 

Spojených států, Indonésie spadala pod Nizozemí a Thajsko nebylo kolonizováno. 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Přehled asijských států a organizací, jejímiž jsou členy. 
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Příloha č. 4 

 Obchodní toky ASEAN dle SITC pro rok 2013. 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 
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Příloha č. 5 

Obchodní toky GCC dle SITC pro rok 2014. 

Zdroj: European Commission (2015), zpracování vlastní 
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