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Úvod 

Střední Amerika odjakživa tvořila tranzitní uzel mezi všemi světovými stranami. 

Je tvořena několika státy, které mají malou ekonomickou, politickou a vojenskou sílu 

v porovnání se severními a jižními sousedy. Malý vliv jako jednotlivců je důvodem 

pro jejich aktivní regionální integrační snahy. Diplomová práce se zaměří 

na nejdůležitější integrační aspekty středoamerického regionu. 

V první kapitole „Analýza středoamerického regionu a jeho integrační faktory“ 

diplomová práce vymezuje teoretické pojmy: malá ekonomika, rozvojová ekonomika 

a chudoba, které s tímto regionem velmi úzce souvisí. Definice těchto pojmů není 

jednoduchá a různé světové organizace (např. OSN, Světová banka, Mezinárodní měnový 

fond) mají své metodiky určování velikosti, rozvinutosti či chudoby. Také samotné 

vymezení regionu, které státy do něj patří, a které již ne, není snadné a jednoznačné. 

Existuje mnoho pohledů geografických, historických a politických, jež vnímají Střední 

Ameriku rozdílně. Druhá část kapitoly se věnuje historickým souvislostem v regionu, 

které mají své následky ovlivňující integrační procesy do přítomnosti. Region prošel 

hektickým vývojem od koloniálního období, přes občanské války až téměř ke kolapsu 

ve světových krizích. Všechny tyto oblasti mají své úzké vazby na integrační projevy 

a tendence ve středoamerickém regionu. 

V druhé kapitole „Integrační projevy a tendence ve Střední Americe“ práce 

charakterizuje rozmanité integrační snahy států tohoto regionu. Pětice států se několikrát 

pokoušela od získání nezávislosti se marně spojit ve federativní republiku. Následovalo 

vytvoření Organizace středoamerických států, ze které vznikl Středoamerický společný 

trh. Od začátku 90. let 20. století se zde masivně začaly rozvíjet zóny volného obchodu. 

Nejzajímavější z nich budou rozebrány v druhé polovině kapitoly s tím, že hlavní důraz 

bude kladen na FTA mezi středoamerickými státy, Spojenými státy a Dominikánskou 

republikou. 

Třetí kapitola „Zhodnocení dopadů DR-CAFTA a CACM“ bude podrobně 

analyzovat ekonomické vazby mezi USA a Střední Amerikou, jaké reálné efekty DR-

CAFTA přináší či do budoucna může přinést. Na reálné výsledky bude nahlíženo ze stran 

příznivců i odpůrců integrace se Spojenými státy, aby získaný obraz byl co nejvíce 
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objektivní. Závěr kapitoly bude patřit ambiciózní snaze vytvořit hlubší integraci mezi pěti 

středoamerickými státy ve formě celní unie. 

Cílem této diplomové práce je analyzovat dopady integračních procesů 

ve středoamerickém regionu. Rozebrat nejdůležitější integrační snahy a jejich projevy. 

Zaměřit se na zónu volného obchodu DR-CAFTA a možný vznik celní unie v rámci 

CACM. 
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1 Analýza st ředoamerického regionu a jeho integra ční 
faktory 

Pevninská šíje mezi kontinenty Severní a Jižní Ameriky je tvořena několika 

malými rozvojovými zeměmi1 (viz. Obrázek 1.1), které mají do jisté míry společnou 

koloniální historii. Jejich vývoj byl velmi hektický a pro správné pochopení současného 

stavu i nedávného vývoje, budou v následujících podkapitolách stručně nastíněny hlavní 

milníky, které mají své následky do přítomnosti. Pro porozumění velikosti, rychlosti 

a hloubky integračních tendencí ve středoamerickém regionu, budou na začátku kapitoly 

definovány teoretické pojmy rozvojová ekonomika, malá ekonomika a chudoba, 

které jsou s tímto regionem nedílně spjaty. 

Obrázek 1.1: Politická mapa Střední Ameriky 

 

Zdroj: Geology.com. Dostupné z WWW: http://geology.com/world/central-

america-satellite-image.shtml  

1.1 Teoretické vymezení rozvojových a malých ekonom ik 

Integrační proces je utvářen mnoha rozmanitými externími a interními vlivy. 

Rozhoduje politické a ekonomické klima regionu, mezinárodní souvislosti, historický 

                                                 
1 Existuje několik kritérií výběru, který stát patří do tohoto regionu – viz. podkapitola obecná 
charakteristika. 
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vývoj, forma integrace, zkušenosti, rozvinutost, velikost a síla integrovaných ekonomik, 

možné protiintegrační síly a jiné faktory. Tato podkapitola se zaměří na nejednoznačné 

definice rozvojových a malých ekonomik. Se souslovím rozvojová země se často váže 

socioekonomický faktor chudoby. A právě všechny tři  pojmy jsou úzce spjaty se 

středoamerickými státy. 

1.1.1 Rozvojová ekonomika 

Existuje několik rozdílných přístupů, které se snaží vymezit pojem „rozvojová 

ekonomika“. Koncepce se v čase mění a vyvíjejí. Ještě před pár lety jsme se nejčastěji 

setkávali s tzv. užším a širším pojetím. 

Užší pojetí v sobě zahrnovalo vícekriteriální přístup: politické kritérium (bývalé 

kolonie, které vyhlásily nezávislost), ekonomické kritérium (nízká ekonomická úroveň, 

odlišný charakter odvětvové struktury produkce a zaměstnanosti, přetrvávající závislost 

na své bývalé „mateřské“ země nebo na vyspělé ekonomiky ve vnějších ekonomických 

vztazích) a kritérium sociálně ekonomické (rozvíjení tržních vztahů oproti začlenění se 

do socialistické soustavy). Toto pojetí používala UNCTAD a další instituce OSN. Širší 

pojetí v sobě obsahovalo ukazatel HDP na osobu v USD přepočteno podle parity kupní 

síly (PPP). Tento přístup preferovaly Světová banka (WB) a Mezinárodní měnová fond 

(IMF).2  

S jistými obměnami se tato rozdělení používají dodnes. U Světové banky 

se změnilo pouze rozdělení ekonomik ze tří úrovní (vysoký příjem, střední příjem a nízký 

příjem) na čtyři úrovně (vysoký příjem, vyšší střední příjem, nižší střední příjem a nízký 

příjem). Světová banka považuje za rozvojové země všechny, které nespadají do úrovně 

vysokého příjmu (hranice všech úrovní se v čase také vyvíjí – např. v 60. letech byla 

spodní hranice pro vysokopříjmovou zemi 700 USD/os. a v roce 2008 to již bylo 

11 456 USD/os.), což pro rok 2008 bylo podle WB 65 států světa. Pro přepočty používá  

WB svou „Atlasovou metodu“3. Nová rozdělení jsou zveřejňována vždy k 1. červenci, 

to je také datum začátku fiskálního roku WB.4 Podle WB všechny státy Střední Ameriky 

                                                 
2 ADAMCOVÁ, Lenka; SÝKOROVÁ, Soňa. Rozvojová ekonomika: Vybrané problémy II. s. 8. 
3 Přesná metodika přepočtů dostupná z WWW: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20452009~menuPK
:64133156~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html  
4 Dostupné z WWW: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20420458~menuPK
:64133156~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html  
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patří do skupiny rozvojových zemí (viz. Tabulka č. 1.1 HDP/obyvatele v USD měřeno 

podle PPP za rok 2008). 

Tabulka č. 1.1: HDP/obyvatele 

Země HDP/obyv.měřeno pomocí PPP v USD (2008)
Belize 4 317
Guatemala 2 659
Salvador 3 073
Honduras 1 797
Nikaragua 1 059
Kostarika 6 726
Panama 6 883  

Zdroj: IMF, World Economic Outlook databáze. Dostupné z WWW: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx. [cit. 26. 01. 2009]. 

Mezinárodní měnový fond však dnes již používá jiné rozdělení než dříve. Svět dělí 

na rozvinuté ekonomiky a tzv. „emerging market“ a rozvojové ekonomiky. Poslední 

rozdělení IMF bylo publikováno v květnu 2008 ve World Economic Outlook. Kritéria 

pro začlenění země do jedné či druhé skupiny jsou čistě ekonomická (hodnotí se např. 

HDP/os. v USD měřeno v PPP, vážené průměry úrokových měr, míry inflace, míry 

nezaměstnanosti, stav platební a obchodní bilance a jiné5). Do rozvinutých řadí 32 států, 

zbytek světa spadá pod „emerging market“ a rozvojové ekonomiky.6 Všechny státy 

Střední Ameriky spadají podle rozdělení IMF do skupiny emerging market a rozvojové 

ekonomiky. 

OSN dnes přistupuje k rozdělení ekonomik z více pohledů. Jednak rozděluje 

ekonomiky podobně jako IMF na rozvinuté a rozvojové (ty dále dělí na tranzitivní 

ekonomiky, malé ostrovní rozvíjející se ekonomiky, uzavřené rozvojové ekonomiky, 

rozvojové země a nejméně rozvinuté země7), jednak používá ukazatel index lidského 

                                                 
5 Metodika výpočtů je uvedena ve statistické příloze World Economic Outlook 2008. Dokument je 
dostupný z WWW: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/index.htm  
6 Přesné rozdělení IMF z roku 2008 dostupné z WWW: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/groups.htm#oem 
7 Přesné rozdělení OSN dostupné na WWW: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm  
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rozvoje (HDI)8 pravidelně od roku 1993 ve výročních zprávách Human Development 

Report. Rozdělení světa z roku 2008 podle velikosti HDI ukazuje Obrázek č. 1.2. 

Obrázek 1.2 Rozdělení světových ekonomik podle HDI v roce 2008 

 

Zdroj: Wikipedia.org. Dostupné z WWW: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index [cit. 30. 01. 2009]. 

Podle prvního z výše uvedených rozdělení OSN spadají všechny státy 

do rozvojových ekonomik, avšak u HDI, dvě země Střední Ameriky, konkrétně Panama 

(HDI = 0,812) a Kostarika (HDI = 0,846) překračují spodní hranici 0,8, která se uvádí 

pro země vysoce rozvinuté.9 

1.1.2 Malá ekonomika 

Vyjasnění pojmu „malá ekonomika“ také není jednoduché a jednoznačné. Práce 

se přikloní ke komplexnějšímu vymezení od Svatopluka Tíkala. Ten pokládá za malou 

ekonomiku tu, která:10 

a) má menší počet obyvatel (do 20 milionů11), malé území a omezené zdroje, 

                                                 
8 HDI je složený index, který se snaží vyjádřit kvalitu života v dané zemi. Index v sobě zahrnuje HDP/obyv. 
v USD měřeno v PPP, očekávanou délku života a úroveň vzdělání – ta se skládá z gramotnosti dospělé 
populace a zápisu do škol. Index nabývá hodnot 0 – 1, kde hodnoty blížící se jedné jsou nejlepší. 
9 Dostupné z WWW: http://hdrstats.undp.org/indicators/1.html  
10 ZLÝ, Bohumír. Základy teorie integračních procesů. s. 69. 
11 K této hranici se přiklání JUREČKA Václav. Malé otevřené ekonomiky v kontextu světového 
hospodářství. s. 3. 
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b) má omezený domácí trh (koupěschopnou poptávku  D – tu je možno 

vyjádřit jako součin HDP/obyvatele k a počet obyvatel P. D = k . P). 

Tabulky č. 1.1 a 1.2 potvrzují teoretické vymezení, že všechny státy Střední 

Ameriky spadají do kategorie malých ekonomik.   

Tabulka č. 1.2: Počet obyvatel a rozloha států Střední Ameriky 

Země Počet obyvatel Rozloha (km2)
Belize 330 000 22 966

Guatemala 13 982 000 108 890
Salvador 7 367 000 21 040
Honduras 7 828 000 112 492
Nikaragua 6 329 000 129 494
Kostarika 4 587 000 51 100
Panama 3 465 000 75 517  

Zdroj: IMF, World Economic Outlook 2008. Dostupné z WWW: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/index.aspx [cit. 30. 01. 2009]. 

Malé ekonomiky se vyznačují nejen kritérii uvedenými výše. Obecně mezi další 

specifické znaky se např. řadí: 

a) omezené výrobní faktory (malá ekonomika se koncentruje jen na některá 

odvětví výroby a chybějící zdroje musí importovat z jiných ekonomik), 

b) strnulost výrobní struktury danou nedostatečnými kapitálovými, 

surovinovými a personálními zdroji, 

c) obtížné formování nových odvětví z důvodu nízké odbytové základny 

(výjimku tvoří obory, které jsou určené pro odbyt v zahraničí), 

d) postavení zahraničního obchodu a míra internacionalizace ekonomiky.12 

Malé ekonomiky Střední Ameriky se všeobecně vyznačují svou závislostí 

na exportu především zemědělských komodit a importu energií. U ukazatele ekonomické 

výkonnosti jsou zakryty sociální rozdíly – hrstka nejbohatších lidí tvoří největší část 

HDP/obyv. a zbytek chudé populace podle odhadů tvoří ročně mezi 500 USD – 
                                                 
12 ZLÝ, Bohumír. Základy teorie integračních procesů. s. 71 – 72. 
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1000 USD.13 Právě obrovské sociální rozdíly a chudoba jsou typické pro středoamerickou 

oblast. 

1.1.3 Chudoba 

Chudoba je s tímto regionem spjata odjakživa (pokud nebudeme přihlížet 

k původním civilizacím). Faktory, jež zapříčinily chudobu ve 20. století a některé jejich 

následky jsou patrné dodnes, budou rozebrány v následujících odstavcích. 

Malé státy, stejně jako ve Střední Americe, jsou velmi citlivé na změny globálních 

mocností, se kterými jsou spjaty. Citlivost malých ekonomik na ekonomickém 

a politickém vývoji okolí je odvozována z jejich omezených možností – především 

bohatství země, přírodní a lidské zdroje a vojenské kapacity. Státy Střední Ameriky jsou 

závislé na vývozech především zemědělských komodit a dovozech průmyslového zboží 

a energie. Proto jakékoli změny na trhu a ve větších ekonomikách s nimi spojených (zde 

převážně USA), vedou k velkým výkyvům v jejich hospodářství. Příkladem potvrzujícím 

výše uvedené tvrzení je potravinová a energetická krize v 70. a 80. letech 20. století 

(období je někdy nazývané jako „ztracená dekáda“14). Prudký propad cen zemědělských 

komodit a zvýšení cen ropy uvrhlo středoamerické státy na pokraj kolapsu. Země 

se zadlužily v zahraničí (nejvíce byly postiženy: Kostarika – zahraniční dluh jako poměr 

k HDP vzrostl z 11,5 % v roce 1970 na 147 % v roce 1982; Honduras – 9,5 % v roce 

1970 a 119 % v roce 1991; a nejvíce postižená Nicaragua – 10,9 % v roce 1970 a 650 % 

v roce 1991), došlo k prudkému nárůstu nezaměstnanosti a tím i k ještě většímu 

prohloubení sociálních rozdílů, doprovázené růstem inflace a snížením reálných příjmů. 

Středoamerický společný trh (CACM) přerušil svou činnost v letech 1978 – 1979 

v důsledku zvýšení protekcionismu domácích trhů, k tomu všemu bylo území zasažené 

ničivými zemětřeseními (největší v Manague v roce 1972). K tomu všemu jsou 70. a 80. 

léta pro daný region charakteristická občanskými válkami a nestabilitou politických 

systémů (viz. kapitola Historické souvislosti).15 

Zahraniční dluh zemí z 80. let nebyl způsoben pouze zhoršením směnných relací 

(změnami poměru cen importovaných a exportovaných komodit) a rapidním snížením 
                                                 
13 BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global 
Forces, Rebellion, and Change. s. 16. 
14 ADAMCOVÁ, Lenka; GOMBALA, Ivo. Regionální ekonomická integrace v Asii, Africe a Latinské 
Americe. s. 53. 
15 BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global 
Forces, Rebellion, and Change. s. 18 – 52. 
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výnosů z exportů. Mezi další vlivy, které se významně podílely na nárůstu dluhů byly 

např.:16 

a) Pohyb úrokových měr – v 80. letech v USA a Evropě byly zvýšeny 

úrokové sazby, aby mohla být brzděna vysoká inflace v těchto zemích. 

Úrokové míry jsou také jedním z faktorů ovlivňující pohyb zahraničního 

kapitálu, tudíž zvýšením úrokových sazeb v tomto období začal plynout 

kapitál do těchto zemí (USA a Evropy) na úkor zemí rozvojových. Země 

Latinské (potažmo i Střední) Ameriky měly v 80. letech nasmlouvány 

převážně pohyblivé úroky (až 2/3 dluhů měly pohyblivé úroky) 

u zahraničních půjček, které se měnily spolu s tržním. Když potom 

vzrostly úrokové míry, vzrostla také dluhová služba skládající se z úroku 

a úmoru – splátky jistiny.  

b) Vývoj měnového kurzu – půjčky byly denominovány (poskytnuty) 

v zahraniční měně (zde v USD). Pohyb měnového kurzu domácí měny 

k USD tak přímo ovlivňuje velikost dluhové služby a měnový kurz úzce 

souvisí s úrokovými měrami. Tudíž, když v 80. letech vzrostly úrokové 

míry, došlo také k posílení USD. To znamenalo pro půjčující si země, 

jejichž dluh byl denominován v USD, že zadlužení vyjádřené v jejich 

domácí měně prudce vzrostlo.  

c) Stav veřejných financí – vlády středoamerických států měly tendenci 

utrácet více, než byly schopné vybrat. Deficity veřejných rozpočtů 

narůstaly a vlády je financovaly opět ze zahraničních půjček. 

V současnosti se snaží několik mezinárodních institucí (např.: USAID, IMF, WB, 

IDB) dohlížet na prosazování ekonomických a politických reforem, které mají pomoci 

s oddlužováním. Především USA a Evropa obhajují tento neoliberální rozvojový model, 

který je založen na snižování počtu státních zaměstnanců, na vyrovnávání veřejných 

rozpočtů krácením dotací na potraviny, dopravu a veřejné služby, na privatizaci státních 

společností, na povzbuzení investování a prudkému snížení obchodních překážek 

pro rozvoj zahraničního obchodu, obecně řečeno na snižování role státu ve své 

ekonomice. Zastánci neoliberálního modelu jsou přesvědčeni, že výše zmíněné změny 
                                                 
16 JAMBOROVÁ, Monika. Zadluženost rozvojových zemí. Dostupné z WWW: 
http://www.rozvojovka.cz/zadluzenost-rozvojovych-zemi_200_27.htm 
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povedou k eliminaci inflace, zvýšení produktivity ekonomiky, povzbuzení mezinárodního 

obchodu (především exportu) a položí základy pro budoucí stabilní ekonomický růst. 

V krátkém období mohou změny vyvolat negativní účinky, ale z dlouhodobého hlediska 

budou prospěšné pro všechny. Odpůrci tohoto modelu naopak argumentují, že změny 

povedou k ovládaní zemí nadnárodními korporacemi, jejichž zisky putují do svých 

mateřských zemí, odvádějí minimální daně v místech výrobních továren, investují zde jen 

do technologií šetřících výrobní náklady, do lidského kapitálu však žádné investice 

neplynou, často zde dochází k porušování pracovních práv ze strany zaměstnavatele 

a dělníci dostávají jen minimální mzdu. To spolu se snižování vládních výdajů na veřejné 

služby povede k prohloubení sociálních rozdílů ve společnosti a všech patologických jevů 

s tím souvisejících, jako jsou městské gangy, prostituce, násilí, korupce, užívání drog aj. 
17 

Dalšími významnými faktory ovlivňujícími chudobu regionu jsou vysoký 

populační růst a nedostatečné vzdělání. Roční populační růst se pohybuje mezi 1,3 - 

2,4 %, pokud by se tento růst neměnil, počet obyvatel středoamerického regionu 

by se během čtyřiceti let zdvojnásobil. Vyšší populační růst je determinován především 

zlepšením zdravotní péče (lidé se dožívají vyššího věku, klesá počet úmrtí novorozenců), 

medián stáří klesl na mládežnický věk (největší počet populace je právě mládež - např. 

v USA je to kolem 30 let). Dívky v tomto věku (převážně ty bez vzdělání, neinformované 

a žijící v chudobě) se zde vykazují vysokou fertilitou. Vysoký populační růst s sebou nese 

nároky na území, půdu a potraviny (Pro Střední Ameriku je příznačná velká deforestace – 

odhaduje se, že zde bylo vykáceno již 70 % všech lesů, a velmi nerovnoměrné rozdělení 

zemědělské půdy. Nejlepší půdu vlastní pár mocných společností, které ji využívají 

pro pěstování plodin pro export. Zbytek půdy slouží pro základní plodiny, ty se stávají 

s rostoucím počtem obyvatel stále vzácnější a dražší.), migrační tlaky (příliv lidí z vesnic 

do měst – vznik slumů a vyspělých zemí – nejčastěji USA) a to vše vyvolává další 

prohlubování sociálních rozdílů. Číselné údaje potvrzující chudobu regionu jsou uvedeny 

v Tabulce č. 1.3. 

 

 

                                                 
17 BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global 
Forces, Rebellion, and Change. s. 24 – 25, 209 - 212. 
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Tabulka č. 1.3: Výběr indikátorů souvisejících s chudobou (v procentech) 

Populační růsta Dokončené primární vzděláníb Urbanizacec Fertilitad Pod hranicí národní chudobye Extrémní chudobaf Nerovnostg Giniho koeficient
Belize 2,1 13,1 48,3 3,4 33,5 X X X

Guatemala 2,4 61,5 47,2 4,6 56,2 25,25 48,2 53,69
Salvador 1,3 77,6 59,8 2,9 37,2 20,13 57,5 49,7
Honduras 1,7 68,5 46,5 3,7 50,7 29,33 34,2 55,31
Nikaragua 1,3 64,1 59,1 3,1 47,9 31,31 15,5 52,33
Kostarika 1,4 92,2 61,7 2,3 22,1 8,31 37,8 47,23
Panama 1,6 93,7 70,8 2,7 37,3 17,56 57,5 54,93  
a) WB, 2007; 
b) IADB, 1999 – 2004; 
c) HDR 2008, 2005; 
d) HDR 2008, 2005; 
e) HDR 2008, 1990 – 2004, procento všech obyvatel žijících pod hranicí národní 
chudoby; 
f) WB, 2005 – 2006; 
g) Nerovnost měřená jako poměr 10 % nejchudších k 10 % nejbohatším, HDR 2008 

Giniho koeficient  - měří nerovnost příjmu, nabývá hodnot mezi 0 (všichni mají 

stejný příjem) až 100 (nejbohatší lidé mají veškerý příjem). Extrémní chudoba – procento 

domácností s denním příjmem menším než 2 USD na den. Urbanizace – procento celkové 

populace žijící ve městech a přilehlých částech. Fertilita – počet nově narozených dětí 

na jednu ženu. 

Zdroj: WB, PovcalNet. Dostupné z WWW: 

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povcalSvy.html; WB, Data and Statistic. 

Dostupné z WWW: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:2

0535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.h

tml; Human Development Report 2008. Dostupné z WWW: 

http://hdrstats.undp.org/countries; IADB, Sociometro. Dostupné z WWW: 

http://www.iadb.org/sociometro/index.html.  [cit. 10. 02. 2009]. 

1.2 Obecná charakteristika regionu 

O Střední Americe můžeme hovořit jako o oblasti na rozhraní. Jedná se 

o pevninský most, který je spojníkem dvou kontinentů Západní polokoule a zároveň 

odděluje dva největší oceány planety (Tichý a Atlantický oceán). Je to oblast, 

kde se střetává evropská civilizace a staré americké kultury. Je to území, kdy v nedávné 
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historii studené války byla Střední Amerika střetem zájmů supervelmocí, což se promítlo 

do politických a ozbrojených konfliktů.18 Zaujímá 2 % světové pevninské souše 

a na jejím území se vyskytuje 12 % celkové světové biodiverzity. 

 Střední Amerika jako pojem nemá svou jednotnou definici. Náhledy na to, 

které státy do ní zařadit, a jestli patří spíše k severu, nebo jihu se různí podle úhlu 

pohledu.  

Z geografického hlediska je střední Amerika (záměrně se píše slovo „střední“ 

s malým počátečním písmenem, protože se nejedná o název kontinentu) součástí Severní 

Ameriky a vymezuje ji Tehuantepecká šíje na území Mexika (jedná se o nejužší 

pevninské rozdělení Mexického zálivu a Tichého oceánu – 208 km) a záliv Urabá 

(rozkládá se jižně od Panamské šíje). Z tohoto vymezení spadá do Střední Ameriky 

8 států: Belize, Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Panama, Salvador, jižní cíp 

Mexika.19  

Často se v literatuře hovoří o Střední Americe jako součástí tzv. Latinské Ameriky 

– do ní se řadí všechny státy amerického kontinentu jižně od Spojených států, 

kde se mluví jedním z románských jazyků (francouzsky, portugalsky, španělsky). 

Přiřazení Střední Ameriky k jižním sousedům než k severním je logické, protože svou 

kulturou, historií, politickým i ekonomickým vývojem se jim více podobají.  

Z historicko-politického pohledu se však do Střední Ameriky řadí pouze pět států, 

a to Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua a Salvador. Tyto státy totiž byly 

sdružené v Generální kapitánii Guatemala (1540 – 15. 11. 1821), která administrativně 

spadala pod místokrálovství Nové Španělsko. Mezi roky 1823 – 1838 těchto pět 

nezávislých států vytvořilo Federativní republiku Střední Ameriky. Panama se zde neřadí 

proto, že byla tehdy kolonií Kolumbie (až do roku 1903, kdy byla odtržena na popud 

Spojených států z důvodu výstavby panamského průplavu) a Belize, tehdejší 

                                                 
18 ELTRINGHAM, Peter; McNEIL, Jean; READ, James; STEWADT Lain. Střední Amerika, s. 10. 
19 Wikipedia, Střední Amerika. Dostupné z WWW: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika  
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Britský Honduras, protože byl britskou kolonií (status korunní kolonie dostal v roce 1872, 

nezávislost v roce 1981).20  

Dnes se zde z politického hlediska nejčastěji řadí pět států: Guatemala, Honduras, 

Kostarika, Nikaragua a Salvador. Ovšem, těchto pět států není pravidlem. Pokud 

se podíváme na dokumenty přijímané Evropskou Komisí, konkrétně dokument Politický 

dialog a spolupráce EU a Střední Ameriky21 přijatý v roce 2003 a Dokument regionální 

strategie Střední Ameriky 2007 – 201322, máme pod pojmem Střední Amerika přiřazeno 

šest států včetně Panamy. Evropská Komise v těchto dokumentech neuvádí zemi Belize, 

která je členem Commonwealthu. Belize však má nárok na pomoc z EU a čerpá 

prostředky pomocí Dohody o ekonomickém partnerství v rámci ACP a z Evropského 

rozvojového fondu.23 

1.2.1 Historické souvislosti 

Pro snadnější pochopení současných integračních vazeb a zaostalosti tamních 

ekonomik, bude nastíněna historie v nejdůležitějších milnících každého středoamerického 

státu zvlášť. Pohnutá koloniální doba a neklidný vývoj 19. a 20. století celé Střední 

Ameriky jsou předurčujícími integračními faktory celého regionu. 

1.2.1.1 Historie Belize 

Belize je nejmladší stát středoamerického regionu, který získal svou nezávislost 

na Velké Británii až v roce 1981, kdy se stal nezávislým členem Britského společenství 

národů (Commonwealth). Přestože byly všechny dnešní státy tohoto regionu 

kolonizovány evropskými mocnostmi od 16. století, právě spojení tehdejšího Britského 

Hondurasu mu přineslo dodnes znatelnou kulturní, politickou a společenskou odlišnost 

od jiných. 

                                                 
20 Wikipedia, Střední Amerika. Dostupné z WWW: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_america  
21 EU-Central America Political Dialogue and Co-operation Agreement. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/external_relations/ca/pol/pdca_12_03_en.pdf  
22 Regional Strategy Paper 2007-2013. Dostupné 
z http://ec.europa.eu/external_relations/ca/rsp/07_13_en.pdf  
23 EU Relations with Belize. Dostupné z WWW: 
http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/countries/country_profile.cfm?cid=bz&lng=
en&CFID=2429504&CFTOKEN=79680259&jsessionid=243011de76356d421f11  
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Právě od 16. století bylo území Belize kolonizováno Španěly. První Britové, 

kteří zde hledali útočiště a úkryt, byli námořní piráti, kteří okrádali španělské lodě. 

Postupně se zde usazovali a stali se z nich těžaři tropického dřeva, se kterým obchodovali 

s Evropou. 17. a 18. století je charakterizováno obdobím válek mezi Španěly a Brity 

o toho území. Poslední bitva se odehrála v roce 1798, od té doby bylo území spravováno 

Británií. Ve 20. století se Belizané hrdě zapojili, avšak né příliš významně, do obou 

světových válek na obranu Británie. Přibližně od druhé poloviny 20. století si na území 

začala dělat nároky Guatemala, ta se jako dědic španělského koloniálního území 

Guatemala nikdy nevzdala nároku na Belize. Proti Britům uplatňovala zákony, které jim 

dovolovaly kácet stromy, ale nemohli nabývat vlastnická práva k půdě. Britská vláda však 

tyto nároky nebrala příliš vážně a Belize se vyvíjelo svou vlastní cestou až k vyhlášení 

samosprávné kolonie roku 1964. Postupný vývoj v Belize nasvědčoval tomu, že se stane 

dříve či později nezávislou zemí. Tento fakt si Guatemala nechtěla připustit a tak v letech 

1972 a 1977 zmobilizovala své vojenské jednotky na hranicích a hrozila invazí. Ovšem 

oba útoky byly odvráceny britskými vojenskými posilami. Územní spory mezi 

Guatemalou a Belize jsou ožehavým tématem i v současnosti, i přes to, že se v roce 2002 

zavázaly obě strany k vyhlášení referend, které by jednou provždy spory urovnaly. Pevné 

termíny však stanoveny nebyly, a proto se nedá očekávat, že k tomu dojde v brzké době.24 

1.2.1.2 Historie Guatemaly 

Původní obyvatelstvo dnešní Guatemaly byla vyspělá civilizace Mayů. Ti byli 

postupně od 16. století krutě podrobováni španělskými kolonizátory. Koloniální 

společnost byla přísně strukturovaná podle rasy a původu. Čistokrevní Španělé tvořili 

elitu, domorodí otroci nejnižší spodinu. Během necelých dvou staletí Guatemala 

prakticky ztratila své původní obyvatelstvo. 90 % Mayů zahynulo v důsledku bojů, 

nevolnictví a nemocí (především mor, břišní tyfus, neštovice, cholera) zavlečených 

španělskými conquistadory (kolonizátory). Nutno dodat, že rasistický model koloniální 

správy přetrval až do 20. století a dokonce i současní Mayové jsou terčem diskriminace. 

Španělská nadvláda trvala do roku 1821, kdy byl podepsán Zákon o nezávislosti. 

Prakticky od té doby začala vláda vyvlastňovat půdu a prodávat ji v dražbě za nejvyšší 

nabídku, to vedlo k tomu, že do roku 1953 většina půdy na guatemalském území patřila 

korporacím z USA, především United Fruit Company, která vlastnila všechny banánové 
                                                 
24 ELTRINGHAM, Peter; McNEIL, Jean; READ, James; STEWADT Lain. Střední Amerika. s. 54-56. 
   Early History of Belize. Dostupné z WWW: http://ambergriscaye.com/earlyhistory/index.html  
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a částečně kávovníkové plantáže, získala monopol na provozování dopravy v zemi 

(železnice, přístavy). Tím tyto korporace fakticky ovládaly hospodářství země. O změnu 

se pokusil prezident Jacobo Arbenz v roce 1952 vydáním zákona o zemědělské reformě. 

United Fruit Company však zatlačila ve vládě USA a v roce 1954 americká CIA (její 

tehdejší ředitel byl členem správní rady United Fruit Company) zorganizovala puč. Ten 

byl úspěšný a vlády se chopila armáda, která si udržela moc až do druhé poloviny 90.let. 

Toto období je charakteristické vyvražďováním všech odpůrců režimu, jejich příbuzných, 

studentů, novinářů, učitelů a jiných. Občanská válka zde trvala více než 36 let, vyžádala 

si 150 000 mrtvých a 50 000 nezvěstných, obrovský nárůst kriminality a porušování 

lidských práv. Ani v druhé polovině 90. let na tom země nebyla lépe, ekonomika 

se nadále propadala, vývozní produkty (káva, banány a cukrová třtina) zasáhlo snížení 

světových cen a investice byly poznamenány vysokou úrokovou mírou. Před totálním 

bankrotem převzal prezidentské křeslo Oscar Berger, který se snaží reformními kroky 

zvednout zemi ze dna. 

1.2.1.3 Historie Salvadoru 

Prvotní obyvatelstvo dnešního Salvadoru byli Mayové, kteří zde přišli 

z Guatemaly. Podobně jako v Guatemale zde v 16. století přišli španělští kolonizátoři (své 

nové území nazvali Cuscatlán25), následovaly boje a vymírání na nemoci, což vedlo 

k poklesu původní populace na polovinu. Nedostatek dělníků Španělé řešili dovozem 

otroků z Afriky. Salvador vyhlásil nezávislost v roce 1821. Prakticky od té doby 

až do čtyřicátých let 20. století kontrolovala hospodářský chod země tzv. „kávová 

oligarchie“. Jednalo se o hrstku Salvadorců (z řad Španělů), kteří kontrolovali oblast 

zemědělství, průmyslu i finančnictví. 20. století je typické střídáním pravicové armády 

a komunistických představitelů ve vládě, je to období nepokojů, represí a ekonomických 

pohrom. Salvadorské hospodářství bylo závislé na vývozu zemědělských komodit, 

z toho 95 % představovala káva. V důsledku světových krizí ve třicátých a sedmdesátých 

letech se země dostala na pokraj kolapsu. Armáda byla financována ze zdrojů oligarchů 

a vlády USA (ta poskytla téměř miliardu dolarů na výcvik jednotek a nákup zbraní), 

aby v zemi nepřevládl komunismus. Celá 80. léta až do roku 1992 zuřila v Salvadoru 

občanská válka, která nechala zemi rozvrácenou a zpustošenou. Podle zdrojů UNDP 

                                                 
25 Dodnes se tento název používá při slavnostních prezidentských projevech. 



   

 - 16 -    

v letech 1991 – 1992 postihovala chudoba 60 % populace.26 30. listopadu 2000 přešlo 

domácí hospodářství na dolar, Salvador se tak stal třetí zemí Latinské Ameriky 

(po Ekvádoru a Panamě), který dal přednost ekonomice orientované na Spojené státy. 

V Salvadoru existuje stále velké zastoupení příznivců socialistického i naopak krajně 

pravicového vládnutí. Současná politika je však orientována na Spojené státy.27 

1.2.1.4 Historie Hondurasu 

Předkoloniální i koloniální období Hondurasu (nezávislý od roku 1821) 

se vyvíjelo velice podobně jako u Guatemaly a Salvadoru. 19. století je obdobím 

privatizací a přílivem zahraničních investic především z USA. United Fruit a Standard 

Fruit získaly pod kontrolu 70 % celkového honduraského vývozu a postupně pronikaly 

do odvětví průmyslu (zejména důlní a těžařský), obchodu, ovládly státní dráhy 

a zakládaly banky a zprostředkovávaly státu úvěry od zahraničních subjektů. 20. století 

se také výrazně neliší od ostatních středoamerických států. Bylo to hektické období 

provázené puči, převraty, konflikty i válkou. Nejznámější je tzv. „fotbalová válka“ mezi 

Hondurasem a Salvadorem. Záminkou byl sporný výsledek fotbalového utkání mezi 

oběma státy, ve skutečnosti však šlo o již delší dobu trvající napětí způsobené přílivem 

salvadorských nelegálních přistěhovalců, kteří si v Hondurasu zabírali nelegálně půdu. 

Do řešení konfliktu se vložila Organizace amerických států (OAS), která navrhla 

demilitarizované pásmo podél hranic. Nepokoje ustaly až v roce 1980 a oba státy uznaly 

demarkační linii až v roce 1992. Mezi roky 1980 až 1990 se o Hondurasu mluví jako 

o tzv. „čtvrté hranici USA“. V tomto období Spojené státy štědře dotovaly místní armádu 

(přibližně 1,5 miliardy dolarů) a zakládali zde své vojenské základny. Z Hondurasu 

tak mohli Američané jednodušeji podnikat tajné operace na nikaragujském území. 90. léta 

bylo období snah o reformy, které by zastavily narůstající kriminalitu, společenskou 

nestabilitu, korupci a ekonomickou recesi. Částečně se začaly zefektivňovat instituce 

státní správy, dobrá byla sázka na cestovní ruch, který tvoří většinu služeb (služby tvoří 

téměř 59 % celkové tvorby HDP Hondurasu28).29 

                                                 
26 SPENCE, Jack. War and Peace in Central America. s. 88 – 89. 
27 ELTRINGHAM, Peter; McNEIL, Jean; READ, James; STEWADT Lain. Střední Amerika. s. 294 – 310. 
28 CIA – The World Fact Book – Honduras. Dostupné z WWW: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ho.html 
29 ELTRINGHAM, Peter; McNEIL, Jean; READ, James; STEWADT Lain. Střední Amerika. s. 383 – 398. 
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1.2.1.5 Historie Nikaragui 

Stejně jako u ostatních států Střední Ameriky, tak i Nikaragua byla od 16. století 

kolonizována Španěly, avšak na rozdíl od ostatních zůstávala na okraji zájmů jako chudá 

země. Své nezávislosti dosáhla v roce 1821. V roce 1909 zde vypukla občanská válka, 

na kterou reagovaly nečekaně ostře Spojené státy vyloděním čtyř stovek vojáků 

na nikaragujské území. USA tak měly až do roku 1933 Nikaraguu pod dohledem svých 

jednotek. Od 30. do konce 70. let v Nikaragui vládl rod Somozů, který byl podporován 

vládou Spojených států. V roce 1979 zde došlo k lidové revoluci vedené Sandinisty 

(do čela se postavil Daniel Ortega) a podporované Kubou a Sovětským svazem. Do roku 

1990 byla Nikaragua terčem kontrarevolucionářů, kteří byli podporováni Spojenými státy 

a své základny měli v Hondurasu. V roce 1981 USA zastavili hospodářkou pomoc 

a uvalili na zemi obchodní embargo. Tím došlo prakticky ke zhroucení národního 

hospodářství a v roce 1990 volby vyhrála opoziční strana, čímž došlo ke zrušení sankcí 

ze strany USA. Sandinistům se nedá upřít, že za jejich vlády klesla negramotnost ze 60 % 

na 13 %, zlepšilo se postavení žen a díky různým zahraničním programům, se Nikaragua 

stala kosmopolitním státem. Od devadesátých let dodnes vládne liberalistická strana, 

ale Sandinisté mají stále silné zastoupení.30  

1.2.1.6 Historie Kostariky 

Kostarika se od ostatních středoamerických zemí v koloniálním období lišila 

v tom, že neměla Španělům co nabídnout. Nebyla bohatá na nerostné bohatství a ani 

neměla dobré předpoklady pro zemědělství. Proto po vyhlášení nezávislosti 

se pro Kostaričany nic nezměnilo. I dnes je zde silně uplatňováno rovnostářství, což je 

důsledkem absence feudálního vlastnictví půdy. V 19. století Kostarika bohatla 

na zahraničním obchodu s kávou a díky ní byla vybudována dopravní  infrastruktura 

v zemi. První polovina 20. století je pro zemi přelomová v zavedení systému státní 

podpory, bezplatného vzdělání pro každého, dostupnosti zdravotní péče a zákoníku práce, 

který dovoloval dělníkům se shromažďovat a pořádat stávky. Tato sociální reforma 

(ve Střední Americe v této době unikát) vydržela bez větším změn až do dnešní doby. 

Kostarika proplula 20. stoletím bez větších konfliktů, jediným velkým problémem byly 

obrovské zahraniční dluhy v 80. letech v důsledku světové potravinové krize a poklesu 

                                                 
30 ELTRINGHAM, Peter; McNEIL, Jean; READ, James; STEWADT Lain. Střední Amerika. s. 497 – 515. 
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cen kávy a banánů (v roce 1989 byl zahraniční dluh ve výši 5 mld. dolarů). Dluhovou 

zátěž nese Kostarika dodnes, i když se jí deficit daří pomalu snižovat (brzdí ji v tom také 

štědrý sociální systém, ten znamená až 30 %-ní zátěž celkového státního rozpočtu).31 

1.2.1.7 Historie Panamy 

Panama byla odjakživa křižovatkou Západní polokoule. Byla tranzitním místem 

mezi Severní a Jižní Amerikou a vzhledem k tomu, že tvoří nejužší část Středí Ameriky, 

používali ji obchodníci jako nejkratší spojení mezi dvěma oceány. Za španělské nadvlády 

Panama vzkvétala, protože se stala překladištěm uloupeného bohatství Incké říše (Peru 

dobyli Španělé v roce 1533). V roce 1821 sice Panama vyhlásila nezávislost, ale její 

území patřilo Kolumbii, i proto si ponechala název Gran Columbia. K úplné nezávislosti 

a tedy odtržení od Kolumbie došlo až v roce 1903, kdy byla vyhlášena Panamská 

republika. Na odtržení se podílely hlavně síly Spojených států, které si dělaly nárok 

na postavení Panamského průplavu a Kolumbijské úřady jim v tom bránily. Spolu 

s průplavem si Američané vyjednali, že na panamském území si mohou vystavět vojenské 

základny, které budou dohlížet na stabilitu a pořádek v zemi. Tato americká kontrola 

trvala až do konce roku 1999, kdy došlo k předání průplavu Panamě a opuštění základen. 

Jediný větší válečný konflikt ve 20. století zažila Panama na konci 80. let, kdy americká 

armáda podnikla invazi do země na zatčení vojenského diktátora Manuela Noriegy, 

který byl obviněn z obchodu z drogami (nutno však zdůraznit, že Noriega byl podporován 

a pracoval pro americkou stranu již od 50. let. Avšak po aféře Irán – Contras se stal 

pro Ameriku „nepohodlným“32). Celou americkou akci odsoudila OSN i OAS. Panamský 

průplav je pro zemi velmi důležitý, protože jeho příjmy spolu s turismem tvoří 80 % 

celkového HDP země.33 

1.2.2 Vliv Spojených stát ů na st ředoamerické sousedy 

Z historického vývoje je patrné, že všechny středoamerické země toho mají dost 

společného. Hlavním politicko-ekonomickým hybatelem středoamerického regionu 

                                                 
31 ELTRINGHAM, Peter; McNEIL, Jean; READ, James; STEWADT Lain. Střední Amerika. s. 596 – 616. 
32 V roce 1986 vyšlo najevo, že Spojené státy prodávaly zbraně Iránu. Ten byl v té době na seznamu zemí 
podporujících terorismus a do nich byl prodej zbraní zakázán. Výtěžky z těchto prodejů putovaly 
ozbrojeným jednotkám Contras, které operovaly na území Nikaragui a snažily se svrhnout tehdejší vládu. 
Mezinárodním soudním dvorem byly za toto jednání Spojené státy nařčeny, že porušily mezinárodní právo 
nevměšování se do vnitřních záležitostí jiného státu. 
33 ELTRINGHAM, Peter; McNEIL, Jean; READ, James; STEWADT Lain. Střední Amerika. s. 778 – 795. 
    U.S. Department of State, Panama. Dostupné z WWW: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2030.htm  
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v době studené války byly nesporně Spojené státy. Jejich cílem bylo přimět všechny 

vlády jižních sousedů, aby nepřešly ke smlouvám se Sovětským svazem a nestaly se 

z nich komunistické země, kde by měl Sovětský svaz svůj vliv. USA podporovaly 

ekonomicky, vojensky (konkrétně viz. Příloha č. 1) i politicky spíše autoritativní režimy, 

protože u nich měli lepší kontrolu nad celou situací. Podporou civilní demokracie 

by riskovali daleko větší pravděpodobnost rozvoje komunistických hnutí. Celé území 

se zmítalo v ozbrojených a politických konfliktech až do rozpadu východního bloku 

(1990) a tím ukončení studené války (některé konflikty přetrvávaly do roku 1996). Od té 

doby mají Spojené státy zájem na prohlubování mírového procesu (ukončení občanských 

válek v Salvadoru a Guatemale), stabilizaci a otevírání trhů jižních sousedů. I dnes 

se ukazuje, že USA mají silný zájem na nelevicovém vládnutí, před volbami se snaží 

přesvědčit voliče, aby nedávali hlasy levicovým kandidátům (např. volby v Salvadoru, 

Nikaragui, ale také jižnější Brazílii a Bolívii). Jejich ekonomický zájem na otevírání trhů 

svých jižních sousedů je také velký. Středoamerické státy disponují levnou pracovní 

silou, čehož jsou si dobře vědomy nadnárodní korporace (např. plantáže s kávou, banány, 

kakaem vlastní americké společnosti,  v r. 1996 si společnost Intel zvolila Kostariku jako 

svou výrobní základnu pro Latinskou Ameriku), dále představují nenasycené odbytiště 

severoamerické produkce. Své ekonomické zájmy zde Spojené státy prosazují 

prostřednictvím mezinárodních organizací jako jsou Světová banka, Mezinárodní měnový 

fond, Americká rozvojová banka a jiné.34 

Střední Amerika představovala tranzitní území drog (převážně kokainu) z Jižní 

Ameriky (převážně Kolumbie). Spojené státy od začátku s tímto jevem šedé ekonomiky 

bojují. Po 11. září 2001 USA přejmenovaly „válku proti drogám“ na „válku proti 

narkoteroristům“. V Kostarice, Salvadoru, Guatemale a Hondurasu začali sponzorovat 

a trénovat státní obranné složky na boj proti drogovým mafiím a v Salvadoru otevřeli 

svou vojenskou protinarkotickou jednotku. V Salvadoru, Guatemale a Hondurasu měli 

velké problémy s místními gangy, které byly zodpovědné za vraždění, únosy, 

obchodování s lidmi a pašování drog. USA pomáhají místním složkám k vymýcení těchto 

kriminálních gangů, protože i stabilní a bezpečné území svých sousedů jsou jedněmi 

z priorit Národní obranné strategie Spojených států (z roku 2002). USA tak změnily svou 

                                                 
34 BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global 
Forces, Rebellion, and Change. s. 33 - 39; 149 - 196. 
    ROSENBERG, Mark, B.; SOLIS, Luis, G. The United States and Central America: Geopolitical Realities 
and Regional Fragility. s. 51 - 65. 
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politiku v tomto regionu z antikomunistické v době studené války 

na antinarkoteroristickou v současnosti (konkrétní finanční pomoc viz. Příloha č. 2).35 

Podle teoretického vymezení spadají všechny státy regionu do kategorie malých 

států, kde největší rozlohou je Nikaragua (129 494 km2), nejvíce obyvatel má Guatemala 

(13 982 000) a ukazatel HDP/obyvatele je nejvyšší u Panamy (6 883 USD)a Kostariky 

(6 726 USD) – oba tyto státy patří do skupiny vyspělých zemí měřeno indexem lidského 

rozvoje. Vývoj všech středoamerických států byl velmi hektický až do konce minulého 

století. Všechny státy si prošly koloniální nadvládou Španělů (Belize pod Brity), 

kteří využívali region pro produkci zemědělských komodit na vývoz do Evropy. 20. 

století je charakteristické střídáním pravicových a levicových vládnoucích stran, 

občanskými válkami, nepokoji a těžkými následky ze světových krizí. Je to období 

kdy v regionu spolu nepřímo soupeřily mocnosti USA a Sovětský svaz o rozšíření své 

sféry vlivu. Na začátku 21. století si zde všechny státy dopřávají více politické svobody, 

demokracie, dodržování lidských práv než kdykoli předtím. Region je sice typický svým 

vysokým podílem chudého obyvatelstva, ale ti mají dnes ve svých demokratických 

zemích možnost se sdružovat, protestovat, volit podle svých potřeb. Je jisté, že chudoba 

odsud nezmizí během pár let. Vlády budou muset spolupracovat s mezinárodními 

institucemi, budou se muset integrovat s ostatními sousedy, aby lépe čelili globálním 

výzvám. Prosazování neoliberálního modelu a spolupráce s mezinárodními organizacemi 

předurčuje prohlubování vzájemných obchodních, politických a integračních vztahů 

a z dlouhodobého hlediska produkuje stabilní a silný ekonomický růst. O konkrétních 

integračních projevech, jejich množství, provázanosti, šíři a hloubce pojednává 

následující kapitola. 

 

 

 

 

                                                 
35 BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global 
Forces, Rebellion, and Change. s. 33 – 39; 149 - 196. 
    ROSENBERG, Mark, B.; SOLIS, Luis, G. The United States and Central America: Geopolitical Realities 
and Regional Fragility. s. 51 - 65. 
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2 Integra ční projevy a tendence ve St řední Americe 

Ačkoli by se mohlo zdát, že pár malých zaostalých středoamerických ekonomik 

nebude mít mnoho integračních snah, opak je pravdou. Právě tyto státy mají mezi sebou 

uzavřenou dohodu o CACM36, která je nejstarším fungujícím integračním projevem 

na celé západní polokouli. Mají mezi sebou i jinými partnerskými zeměmi uzavřené 

(nebo ve fázi vyjednávání) množství bilaterálních či multilaterálních dohod o zónách 

volného obchodu (FTA).37 Státy Střední Ameriky jsou i účastníky FTA s dominantními 

Spojenými státy. Aby nezůstali jen u nejnižší integrační formy, aktivně se podílejí také 

na vzniku společné celní unie38, která by integraci regionu dále prohloubila.  

Pro malé ekonomiky je integrace v rámci rozšíření trhu velkou výhodou. Je to 

dáno tím, že seskupení malých zemí nevytváří dostatečně velký tržní prostor 

pro uspokojení odbytových potřeb účastníků integrace. Takto integrující se malé země 

jsou nuceny exportovat významnou část své produkce mimo členské země, a to je jeden 

ze zdrojů desintegračních sil uvnitř existující integrace, protože si na třetích trzích 

konkurují.39 

Kapitola bude analyzovat nejdůležitější integrace či integrační organizace 

ve středoamerickém regionu a naznačí směr jakým se by se mohly vyvíjet do budoucna. 

2.1 Středoamerické federace 

První integrační snahou ve středoamerickém regionu byl vznik Spojených 

provincií Střední Ameriky, po přijetí ústavy se přejmenovali na Středoamerickou federaci. 

Tento stát vznikl v roce 1823 dva roky po získání samostatnosti pěti španělských 

                                                 
36 Středoamerický společný trh 
37Zóna volného obchodu – je považována jako základní stupeň regionální ekonomické integrace. Je 
charakterizována odstraněním tarifních a netarifních překážek, především kvantitativních omezení, 
která brání volnému pohybu zboží. Země si uchovávají národní celní území, tím i autonomní celní 
a obchodní politiku vůči třetím zemím. V důsledku toho je nutno prokazovat původ zboží, jehož pohyb je 
na integrovaném trhu plně liberalizován. Tento integrační projev je brán jako nejméně rozvinutý, 
tudíž se jedná o nejnižší stupeň ekonomické integrace. Zdroj: ZLÝ, Bohumír. Teorie mezinárodní 
ekonomické integrace. s. 30. 
38 Celní unie – je vyšším stupněm regionální ekonomické integrace, která je specifická tím, že přebírá vše 
ze zóny volného obchodu, odstraňuje cla a necelní překážky pro volný pohyb zboží, vytváří jednotné celní 
území spojením národních celních území účastnických států, nastoluje společnou celní politiku vůči třetím 
zemím, nepředpokládá potvrzování původu zboží: zboží jednou proclené na vnější hranici unie se uvnitř 
pohybuje jako ostatní produkty. Významným integračním projevem je fakt, že efektivní fungující celní unie 
vyžaduje vytvoření trvalých společných orgánů. Zdroj: : ZLÝ, Bohumír. Teorie mezinárodní ekonomické 
integrace. s. 32. 
39 JUREČKA Václav. Malé otevřené ekonomiky v kontextu světového hospodářství. s. 9. 



   

 - 22 -    

kolonií40. Federativní republika se tedy skládala z Kostariky, Hondurasu, Guatemaly, 

Nikaragui a Salvadoru. V roce 1838 se z Guatemaly odštěpil samostatný stát Los Altos, 

který se stal také členem federace. Tento stát však měl již od svého vzniku řadu 

problémů, které působily samozřejmě desintegračně. Liberálové měli optimistické 

integrační myšlenky, chtěli vytvořit federaci po vzoru Spojených států amerických. 

Naproti tomu působili konzervativci tvoření zástupci z řad duchovenstva a majetných 

statkářů, kteří byli pro rozdělení státu. Dalšími faktory působícími proti soudržnosti 

federace byla velice nízká dopravní propojenost dílčích států a téměř žádná podpora 

ze strany jednotlivých občanů. Postupně začínal narůstat strach ze vzrůstající převahy 

Guatemaly, a proto bylo také změněno hlavní město Středoamerické federace z Ciudad 

de Guatemala do San Salvadoru v roce 1831. Stále se zvyšující počet nepokojů přerostl 

v občanskou válku v letech 1838 – 1840. Postupně se z federativního celku začaly 

oddělovat Nikaragua následovaná Hondurasem a Kostarikou (1838), následně se přidala 

Guatemala (1839) a Salvador (1940). Tím definitivně zanikl první pokus o integraci 

regionu.41 

V průběhu 19. a 20. století zde bylo několik pokusů o znovuustavení federace. 

Prvním z nich bylo úsilí kostarického vojenského prezidenta Francisca Morazána v roce 

1842, který chtěl vytvořit velkou armádu a vojensky připojit zbytek regionu do jedné 

federativní republiky. Jeho snahy však byly hned v zárodku ukončeny, Morazán byl zajat 

a popraven v témže roce. Druhý pokus se odehrál v roce 1852, tehdy se na federaci 

domluvili Honduras, Salvador a Nikaragua. Federace Střední Ameriky jim však fungovala 

necelý měsíc. V osmdesátých letech 19. stol. měl stejné úmysly jako Morazán 

guatemalský prezident Justo Rufino Barrios, ale zemřel v bitvě dříve, než mohl 

se sjednocováním vůbec začít. V roce 1896 se potřetí pokusili Honduras, Salvador 

a Nikaragua sjednotit, tentokrát pod názvem Větší republika Střední Ameriky. V roce 

1898 vydali ústavu, která přejmenovávala federaci na Spojené státy Střední Ameriky. 

K tomuto seskupení se chtěly přidat i Guatemala a Kostarika, ale dřív než k tomu došlo, 

se federace rozpadla kvůli mocenským nárokům Salvadoru. Posledním federativním 

pokusem byla půl roku trvající (červen 1921 – leden 1922) druhá Federace Střední 

Ameriky mezi Salvadorem, Guatemalou a Hondurasem. Tento počin byl odsouzen 

                                                 
40 Mezi roky 1821 – 1823 bylo všech pět států součástí Mexického císařství. 
41 Wikipedia. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Republic_of_Central_America  
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k záhubě již od samotného startu, protože jediným společným orgánem federace byla 

Prozatímní federativní rada složená ze zástupců členských států.42 

2.2 Organizace st ředoamerických stát ů 

Po druhé světové válce se integrační snahy regionu opět daly do pohybu. 14. října 

1951 se sešli zástupci Hondurasu, Salvadoru Kostariky, Nikaragui a Guatemaly 

v San Salvadoru, kde podepsali zakládající listinu Organizace středoamerických států 

(ODECA43). Tato mezivládní instituce začala hrát významnou roli v integračním procesu 

Střední Ameriky a její oblasti zájmů a cíle se postupně rozšiřovaly – sjednocování 

obchodních standardů, vytváření vzdělávací programy, řešení otázek celního odbavování, 

vytvoření systému pro středoamerickou integraci průmyslu (1958), podepsání smlouvy 

o středoamerickém volném obchodování a ekonomické integraci (1958). To vše vedlo 

13. prosince 1960 v Manague k podepsání Všeobecné smlouvy o středoamerické 

ekonomické integraci – vznik Středoamerického společného trhu (MCCA; CACM44) 

a k založení Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (BCIE45).  

2.2.1 Středoamerická banka pro ekonomickou integraci 

Banka byla založena na základě podpisu smlouvy o CACM a její hlavní funkcí 

bylo financování a podpora vyváženého ekonomického a sociálního růstu členských států. 

Banka byla od začátku otevřená pro kohokoliv. Dnes jsou členy kromě států CACM také 

Mexiko, Argentina, Panama, Kolumbie, Dominikánská republika, Tajwan, Španělsko 

a status příjemce má Belize.46 Banka se soustředí na tři hlavní okruhy: boj proti chudobě 

(podpora malých a středních podniků, školící a rekvalifikační kurzy, financování vzdělání 

a zdravotnictví – cílem je splnění Rozvojových cílů tisíciletí47, podpora nevládních 

a nebankovních institucí, které bojují proti chudobě), globalizace a zasazení do světové 

ekonomiky (podpora zahraničních investic, informačních technologií, 

                                                 
42 Wikipedia. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Republic_of_Central_America , 
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Central_America  
43 Organización de Estados Centroamericanos 
44 Mercado Común Centroamericano; Central American Common Market 
45 Banco Centroamericano de Integracion Economica 
46 Mexiko získalo členský status v roce 1992 a vkládalo základní kapitál 122.5 mil. USD; Čína (Tajwan) – 
1992, 150 mil. USD; Argentina – 1995, 57.6 mil. USD; Kolumbie – 1997, 56.7 mil. USD; Španělsko – 
2005, 200 mil. USD. 
47 Rozvojové cíle tisíciletí -  Program OSN z roku 2000, který má vést k odstranění či snížení největších 
problémů rozvojových ekonomik do roku 2015. Je rozdělen do osmi hlavních oblastí: odstranit extrémní 
chudobu a hlad, dosáhnout základního vzdělání pro všechny, prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen 
ve společnosti, snížit dětskou úmrtnost a zlepšit zdraví matek, bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími 
nemocemi, zajistit udržitelný stav životního prostředí a budovat světové partnerství pro rozvoj. 



   

 - 24 -    

konkurenceschopnosti podniků, pomáhá státům při vyjednávání o zónách volného 

obchodu, spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které mají vliv na středoamerický 

region – např.: WB, IADB, USAID, OAS, CEPAL aj.), integrace (podporuje Plán Puebla 

Panama, vytváření celní unie, projekty zlepšující infrastrukturu, posiluje regionální 

finanční trh – má dohled nad bankami, usiluje o zřízení sociálního kohezního fondu, 

harmonizuje a zlepšuje regulace ve finančním sektoru, vyvíjí programy 

na environmentální ochranu a klimatické změny).  

Velikost jejich půjček a úvěrů se rok od roku  zvyšuje, v roce 2007 se celková 

částka vyšplhala na 2,89 miliard USD (pětiletý vývoj ukazuje Příloha č. 3), z toho 60,6 % 

šlo do veřejného sektoru a 39,4 % do soukromého, 41,6 % bylo namířeno na podporu 

infrastruktury, 26,5 % do energií, 13,8 % do finančního systému a 10,3 % do ostatních 

projektů.48 

2.2.2 Středoamerický spole čný trh (CACM) 

Smlouva o CACM upravovala oblast obchodování mezi členskými státy – do pěti 

let od vstoupení v platnosti smlouvy mají mezi sebou odstranit kvantitativní překážky 

obchodu, dále rozebírá vývozní subvence a nekalé obchodní praktiky, dotýká se oblasti 

přepravy zboží, zakládání podniků podporujících rozvoj technické infrastruktury 

a daňových stimulů pro rozvoj průmyslu.  

Kostarika se přidala ke Společnému trhu v roce 1962. CACM zaznamenal 

v prvním desetiletí své existence obrovský rozmach. Státy kladly důraz na vzájemnou 

spolupráci, aby přitáhly více průmyslového kapitálu a diversifikovaly jejich ekonomiky. 

Mnoho obchodních překážek mezi státy bylo sníženo či odstraněno a obchod mezi státy 

se od roku 1960 do konce šedesátých let zdesetinásobil. V tomtéž období se import 

do členských zemí zdvojnásobil a země používaly společná cla na 98 % importů 

z nečlenských zemí. Společný trh byl hlavním impulzem nastartování průmyslu. Počet 

továren a pracovních míst průmyslu rostl, navzdory tomu nezaměstnanost v zemědělství 

rostla. V roce 1967 se konalo společné jednání s Latinskoamerickou asociací pro volný 

obchod v Uruguaji, kde se dohodli na vytvoření Latinskoamerického společného trhu. 

Tento ambiciózní projekt však dosud nebyl realizován.  

                                                 
48 Výroční zpráva BCIE z roku 2007. Dostupná z WWW: 
http://www.bcie.org/english/publicaciones/memorias_07.php    
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Kostarika  těžila ze společného trhu zvýšením ekonomického růstu, kde mezi lety 

1962 – 1971 byl průměrný roční růst HDP 3,4 %, v letech 1972 – 1979 klesl na 2,6 %. 

HDP/obyvatele se v letech 1960 – 1980 zdvojnásobilo, zvýšil se především podíl 

pracujících v průmyslu, naopak klesl podíl zemědělských pracovníků (z 51 % na 29 % 

ve stejném období). Pro běžné občany nebyly následky světové krize tak zničující 

jako v ostatních středoamerických státech, bylo to dáno sociálním programem země 

(viz. podkapitola  Historické souvislosti). Konkrétní srovnání výdajů na sociální 

a vojenské účely uvádí Příloha č. 4. Nikaragua zažila díky CACM průměrný 

ekonomický růst 3,9 % ve letech 1962 -1971, v letech 1972 – 1976 růst klesl na 2,3 % 

(nutno dodat, že celkový příjem byl velmi nerovnoměrně distribuován, protože pětina 

nejbohatších obyvatel se podílela téměř na 60 % celkových příjmů a polovina ostatních 

občanů žila v chudobě s příjmem 15 %). Mezi roky 1972 – 1973 došlo k uzavření devíti 

tisíc pracovních míst v průmyslu (13 % všech pracovních míst v průmyslu), patnácti tisíc 

pracovních míst ve službách (7 %) a desetitisíců úřednických pracovních míst. Salvadoru 

také CACM pomohl k ekonomickému růstu okolo 2 % ročně, ale podobně 

jako v Nikaragui byl celkový příjem země velmi nerovnoměrně rozdělen. Průmysl 

zde rostl rychleji, ale na rozdíl od jiných států si nevytvářel mnoho nových pracovních 

míst. Salvador stále zůstával více zemědělský, v šedesátých letech došlo k markantním 

změnám ve vlastnictví půdy, většina z ní spadla do rukou investorů, kteří na ni pěstovali 

především kávu pro export. Tento krok vedl ke zhoršení chudoby lidí v zemědělském 

sektoru a po zvýšení cen kávy na světových trzích byl nárůst chudoby obrovský (uvádí se, 

že Salvador potřeboval dalších 15 let, aby se dostal na úroveň v roce 1980 v ukazateli 

HDP/obyvatele). Guatemala zaznamenala 3 % - ní růst ekonomiky v letech 1962 – 1971, 

a 2,6 % v letech 1972 – 1980. Podobně jako v Nikaragui a Salvadoru ekonomický růst 

neměl žádný vliv na příjem nejchudších občanů (jejich podíl na celkovém příjmu dokonce 

klesl z 6,8 % na 4,8 % v letech 1970 – 1984 – týká se pětiny nejchudších). Z růstu nejvíce 

těžili nejbohatší, kteří zakládali továrny a kupovali zemědělské pozemky (podíl nejbohatší 

pětiny obyvatel na celkovém příjmu vzrostl z 46,5 % na 56,8 % ve stejném období). 

Honduras byl nejvíce zaostalým státem z pěti v CACM. HDP/obyvatele 

se mu zvyšovalo, ale pouze 1,4 % ročně v letech 1962 – 1971. Průmysl zůstal nejmenší 

ze všech států, investice proudily z největší části do zemědělství. Po válce se Salvadorem 

klesl jeho roční ekonomický růst na 0,4 % v letech 1972 – 1979. Na snížení následků 
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krize Honduras zavedl reformu přidělování zemědělské půdy 10 % -tům nejchudších 

obyvatel.49 

Stejně rychle jako rostl význam CACM, tak došlo i k jeho úpadku. Země nebyly 

schopné efektivně využívat výhod, které jim rychlý růst nabízel. Navíc se země značně 

lišily ve strategiích prosazovanými jejich vládnoucími režimy. V roce 1969 došlo 

k „fotbalové“ válce mezi Hondurasem a Salvadorem (konkrétně viz. podkapitola 

Historické souvislosti), ti mezi sebou vypověděli veškeré hospodářské a diplomatické 

závazky a styky. Honduras vystoupil z CACM v roce 1971 a obnovil ochranářská cla vůči 

všem středoamerickým zemím. Následovaly vlny světových, potravinových 

a energetických krizí (ceny dovážených materiálů na zpracování vzrostly o 150 % 

v období 1968 – 1976, zvýšené provozní náklady zapříčinily snížení míry investic, 

produktivity, výstupu a konkurenceschopnosti středoamerických produktů, následovalo 

zhoršení platební bilance států). Země Střední Ameriky se snažily čelit krizi individuálně, 

nespojily se v rámci společného trhu, aby složitou situaci vyřešily společně. Další faktory, 

které se podepsaly na konci společného trhu byly narůstající válečné konflikty 

a zvyšování protekcionismu mezi sebou. CACM formálně pozastavil svou činnost 

až v polovině osmdesátých let, prakticky nefungoval již několik let. 

CACM opět nastartoval svou práci založením Středoamerického integračního 

systému (SICA50), což je pokračování Organizace středoamerických států. Od počátku 90. 

let začaly členské státy postupně snižovat tarifní bariéry, které bránily rozvoji obchodu 

(konkrétní vývoj je naznačen v Tabulce č. 2.1).   

Tabulka č. 2.1: Vývoj tarifních bariér ve Střední Americe 

1985 1990 1995 2000
Kostarika 53,0 16,4 11,2 3,3
Salvador 23,0 16,0 10,2 5,7
Guatemala 50,0 16,0 12,0 7,6
Honduras X 41,9 9,7 8,1
Nikaragua 54,0 8,0 10,7 10,9
Průměr 45,0 14,1 10,8 7,1  

                                                 
49 BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global 
Forces, Rebellion, and Change. s. 57 – 140. 
50 Sistema de la Integración Centroamericana 
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Zdroj: LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-CAFTA: 

Challenges and Opportunities for Central America. Central America Department 

and Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region. s. 15. 

Z Tabulky č. 2.1 je vidět, že průměrná dovozní cla klesla ze 45 % v roce 1985 

až na 7,1 % v roce 2000. Od poloviny 90. let až dodnes mají středoamerické státy 

průměrně nejnižší dovozní cla z celé Latinské Ameriky. 

2.3 Středoamerický integra ční systém (SICA) 

Středoamerický integrační systém navazuje na Organizaci středoamerických států. 

Organizace byla založena podepsáním Protokolu z Tegucigalpy v prosinci 1991, 

v platnost vstoupil v únoru 1993, kdy jej ratifikovaly všechny členské státy. Zakládajícími 

státy byly Belize, Kostarika, Nikaragua, Guatemala, Honduras, Panama a Salvador, 

později se přidala Dominikánská republika. Status pozorovatele dnes náleží Mexiku, 

Chile, Brazílii, Číně (Tajwan), Španělsku a Německu. Hlavním cílem organizace je 

udržování míru, svobody, demokracie a rozvoje podporou politické, ekonomické, sociální 

a environmentální integrace středoamerických států.51 

Organizace se skládá z mnoha52 orgánů, institucí a speciálních agentur, 

z nichž většina pracuje na mezivládní úrovni. Hlavními rozhodujícími orgány jsou 

Prezidentské summity (vrcholný orgán, který se schází dvakrát ročně a nastiňuje hlavní 

vizi integrace a snaží se o sjednocení Střední Ameriky, harmonizuje zahraniční politiku, 

posiluje regionální identitu), Rady ministrů (ty se scházejí ve svých příslušných resortech 

např. obchodu, průmyslu, vzdělání, dopravy aj.) a jsou koordinovány Radou ministrů 

zahraničních věcí (je zodpovědná za reprezentaci regionu při mezinárodních jednáních, 

připravování Prezidentských summitů a implementaci dohod ze summitů, existuje u ní 

rotační princip, kdy každých šest měsíců je za agendu zodpovědný jeden z ministrů 

zahraničních věcí). Mezi další stěžejní orgány patří Fórum viceprezidentů (poradní 

a konzultační orgán), Výkonný výbor (má na starosti efektivní provádění výsledků 

Prezidentských summitů, těsně spolupracuje s Radou ministrů zahraničních věcí 

a Hlavním sekretariátem), Středoamerický soudní dvůr (řeší spory mezi členskými státy, 

                                                 
51 Smlouvu o ekonomické integraci podepsali v roce 1993 – výsledkem bylo založení Sekretariátu 
pro středoamerickou ekonomickou integraci (SIECA); Smlouvu o sociální integraci podepsali v roce 1995; 
Aliance pro udržitelný rozvoj z roku 1994 se má postarat o environmentální integraci; Rámcová smlouva 
na zabezpečení demokracie z roku 1995 má napomáhat politické integraci regionu. 
52 Celkový počet se pohybuje kolem 42 útvarů. Konkrétně dostupné z WWW: http://www.sica.int  
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mezi členskými a nečlenskými státy, mezi členskými státy a jednotlivci 

a mezi institucemi a orgány SICA), Hlavní sekretariát (řídící orgán, který koordinuje 

všechny útvary SICA a zajišťuje jejich spolupráci), Konzultační výbor (skládá se 

z regionálních organizací reprezentujících občanskou společnost, které jsou zodpovědné 

za posilování integrace, rozvoje a demokracie v regionu) a Středoamerický parlament 

(skládá se z dvaceti zástupců z každého členského státu a reprezentuje zájmy občanů). 53  

2.4 Plán Puebla Panama 

Plán Puebla Panama byl poprvé představen mexickým prezidentem Vincentem 

Foxem 12. března 2001. Jedná se o mnohamiliardový rozvojový plán, který se má týkat 

devíti jihomexických států, Belize, Hondurasu, Guatemaly, Kostariky, Nikaragui, 

Salvadoru, Panamy a Kolumbie. Jeho cílem je do 25 let vytvořit a propojit členské země 

dálnicemi a silnicemi (cílem je propojit karibské pobřeží s mexickými hranicemi 

s Texasem – 1 745 km – Pobřežní koridor a Pacifický koridor s délkou 3 150 km, 

který propojí Mexiko s Panamou, náklady obou dálnic s přilehlými silnicemi se mají 

vyšplhat nejméně na 3,5 miliard USD) rozvíjet leteckou dopravu, postavit železnici, 

která by spojovala Karibské moře s Tichým oceánem a sloužila by pro přepravu 

kontejnerů z lodní dopravy, tím by se ulehčilo panamskému průplavu a zvýšily by se 

příjmy z dalšího transitního koridoru), vytvořit průmyslové koridory, stavět přístavy, 

propojit region elektrickou sítí, vytvořit 25 přehrad pro tvorbu elektrické energie (takto 

vytvořená energie má být prodávána Spojeným státům a distribuována do maquiladoras54. 

Maquiladoras se potýkají již několik let s exportními problémy kvůli vzrůstající 

konkurenci asijského trhu. Maquiladoras zaznamenaly svůj největší růst v devadesátých 

letech, růst tohoto sektoru se propadl z 19,3 % v roce 2003 na 4,4 % v roce 2004 a tento 

klesající trend pokračuje do současnosti. Růst přidané hodnoty je také negativní, v roce 

2004 zaznamenal propad -3,7 % a v roce 2005 to již bylo -6,7 %.55), propojit území lepší 

telekomunikační technikou (zejména se soustředit na optické kabely), podporovat 

                                                 
53 Dostupné z WWW: http://www.isoc.org/INET97/proceedings/E5/E5_1.HTM , http://www.sica.int 
54 Maquiladoras – továrny (montovny) mezinárodních organizací na hranicích Mexika a USA. Do továren 
se přivážejí součástky, které jsou zde smontovány do finálního produktu a exportovány. Dělníci jsou 
zde často ženy a děti, kteří pracují ve špatných podmínkách ze minimální mzdu. 
55 Regional Strategy Paper 2007 – 2013 for Central America. European Commission. 
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turismus, bojovat proti chudobě, plně se zapojit do globalizace světové ekonomiky, lépe 

propojit Mexiko se svými středoamerickými sousedy.56  

Projekt se již od začátku potýkal se značnou kritikou a protesty. Dokonce mezi 

lety 2002 – 2004 byl plán zastaven. Od roku 2004 funguje dodnes s jistými obměnami 

oproti původním představám. Projekt má být financován z daní firem a pracovníků 

členských zemí a z půjček především od IADB a WB, což povede podle odpůrců plánu 

k ještě většímu zadlužení zemí. Plán samozřejmě počítá se značnou privatizací, která je 

hlavním východiskem rozvoje u neoliberálního modelu. Prosazovaný neoliberální model 

bude dosahován výstavbou průmyslových zón, privatizací půdy a dopravní infrastruktury, 

základních zdrojů a služeb, přilákáním zahraničních investic a privatizováním trhů 

s energiemi. To podle kritiků povede k nárůstu moci zahraničních korporací, 

jejich získání kontroly nad klíčovými oblastmi a soustředění se na zvyšování zisků, 

než na odstraňování chudoby a řešení ostatních problémů regionu. Střední Amerika je 

obrovskou zásobárnou biodiverzity (12 % z celkové světové biodiverzity) a tak velké 

infrastrukturní projekty by ji mohly nevratně zničit.57 

Navzdory všem potížím, kterým tento ambiciózní plán od začátku své existence 

čelí, stále pokračuje a snaží se dosáhnout svých vytyčených cílů. Pravdou zůstává, 

že reformy neprobíhají zdaleka tak rychle, jak bylo na začátku představeno. Konkrétní 

příklad aktivity Plánu Puebla Panama uvádí Příloha č. 5. Aktivita je naznačena jako počet 

navržených, financovaných a dokončených projektů za rok 2006 (z celkového počtu 17-

ti navržených projektů byly dokončeny pouze 3 projekty). Zastánci projektu tvrdí, 

že malá implementační úspěšnost projektů je dána tím, že nejsou stanoveny orgány 

zodpovědné za implementaci a provádění projektů. Uvádějí, že například za úsek 

energetických projektů by měla být zodpovědná Středoamerická komise pro životní 

prostředí a rozvoj, za dopravními projekty by měla stát Rada ministrů dopravy, 

za telekomunikačními projekty Regionální technická komise pro telekomunikace atd. 

Zodpovědnost institucí za vedení svých projektů by jistě zvýšilo jejich úspěšnost.58 

                                                 
56 Dostupné z WWW: http://www.corpwatch.org/article.php?id=3953 , 
http://www.envio.org.ni/articulo/1622  
57 Dostupné z WWW: http://www.lasolidarity.org/noppp/PDF/NoPPP-secondedition.pdf  
58 Central American Report 2004 - 2006 
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2.5 Zóny volného obchodu 

Proces zakládání zón volného obchodu (FTAs) v regionu Střední Ameriky začal 

v první polovině 90. let a pokračuje dodnes. Rozvoj separátních a různě prolnutých FTAs 

má kromě zvyšování extraregionálního obchodu také své negativní stránky. U FTAs jsou 

stanoveny podmínky pro volný pohyb zboží v členských státech, ale zároveň jsou dána 

tarifní omezení pro třetí země. Právě tyto eliminace logicky brzdí rozvoj hlubší integrace 

celého regionu (v tomto případě vznik celní unie). Je zarážející, že na jedné straně aktivně 

probíhají práce na zavedení celní unie a na straně druhé jsou současně zakládány 

nespolupracující FTAs. Souhrn současných FTAs v regionu seřazených chronologicky 

podle roku podpisu ukazuje Tabulka č. 2.2. 

Tabulka č. 2.2:  Přehled zón volného obchodu, které mají přímou vazbu 

na středoamerické státy 

Země/skupina zemí Obchodní partner Stav
Kostarika Mexiko podepsána 1994
Nikaragua Mexiko podepsána 1997
CA Dominikánská rep. podepsána 1997
CA Chile podepsána 1999
Guatemala, Salvador, Honduras Mexiko podepsána 2001
Kostarika Kanada podepsána 2001
CA Panama 2002 - 2008*
Salvador Panama podepsána 2003
CA, Dominikánská republika USA podepsána 2004
Kostarika CARICOM podepsána 2005
Guatemala Tajwan podepsána 2006
Nikaragua Tajwan podepsána 2006
Salvador, Honduras Tajwan podepsána 2006
Honduras Panama podepsána 2009
Guatemala, Salvador, Honduras Kolumbie vyjednává se
Guatemala, Salvador, Honduras, Nikaragua Kanada vyjednává se
Guatemala, Nikaragua CARICOM, Panama vyjednává se
SICA CARICOM vyjednává se
SICA Andské společenství vyjednává se
SICA MERCOSUR vyjednává se
Kostarika Čína vyjednává se
Kostarika Singapur vyjednává se  

* K FTA s Panamou postupně přistupovaly státy: 2002 – Honduras, Salvador; 

2007 – Kostarika; 2008 – probíhají vyjednávací kola u Guatemaly a Nikaragui. CA – 

Guatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragua, Salvador. MERCOSUR – Argentina, 

Brazílie, Paraguay, Uruguay. Andské společenství – Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, Peru. 
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SICA (Středoamerický integrační systém) – Belize, Kostarika, Panama, Honduras, 

Guatemala, Salvador, Nikaragua. 

Zdroj: Organizace amerických států (OAS). Informační systém zahraničního 

obchodu. Dostupné z WWW: http://www.sice.oas.org. Středoamerický sekretariát 

pro ekonomickou integraci. Dostupné z WWW: http://www.sieca.org.gt/site. 

[cit. 12. 02. 2009]. 

Z Tabulky č. 2.2 je patrné, že FTAs ve středoamerické regionu se navzájem 

částečně či zcela překrývají a doplňují, což vytváří tzv. efekt „spaghetti bowl“59 Někdy 

můžeme slyšet také o efektu „hub-and-spoke“, kdy země tvoří takzvané středy kol (hub) 

a jejich vzájemné bilaterální či multilaterální vztahy tvoří paprsky kol (spoke). 

 Tento stav jistě není nejlepším východiskem pro vznik celní unie. Složité 

a zamotané preferenční oblasti a zároveň ochranářská opatření vůči třetím zemím, 

které jsou zase v jiném FTA vztahu, vytváří nepřehledný shluk, jež na zjednodušení  

a zpružnění obchodování jistě nepřidá. Dalším zajímavým faktem, který tabulka nabízí, je 

absence fungujících integrací s jižními sousedy (výjimkou je FTA s Panamou a Chile). 

S Andským společenstvím mají státy SICA dohodu o preferenční oblasti obchodu 

a postupně jednají o vytvoření FTA (od roku 2004 všechny státy SICA, od roku 1999 

státy Salvador, Honduras a Guatemala). Panama, člen SICA, se stal v červenci 2008 

přidruženým členem Andského společenství. S MERCOSURem začala jednání ze strany 

SICA také v roce 2004, ale první a zároveň dosud poslední kolo jednání proběhlo v roce 

2005. Z toho pohledu je vidět, že se státy Střední Ameriky snaží  v posledních pár letech 

rozšiřovat svou sféru zájmu i na státy Jižní Ameriky. 

Bude následovat výběr pár nejzajímavějších zón volného obchodu v tomto 

regionu, s tím, že stěžejní část textu bude věnována nejdiskutovanější zóně DR-CAFTA. 

                                                 
59 Poprvé byl tento termín použit v publikaci Obchodní politika Spojených států: Pobláznění z FTAs, 
kterou napsal Jagdish Bhagwati a v publikaci Nebezpečné proudy preferenčních obchodních dohod, 
kterou napsal Anne O. Krueger. Oba autoři své knihy publikovali ve stejném roce 1995. Autoři přirovnávají 
rozmach v zakládání zón volného obchodu k míse se špagetami. Státy mezi sebou uzavírají preferenční 
dohody a ochranná opatření k třetím zemím. S růstem dohod dochází k zamíchání preferenčních i 
ochranných oblastí a celý FTAs systém se stává nepřehledným a komplikovaným, což ve svém důsledku 
stěžuje obchodní podmínky. Takto zamotané FTAs mívají často velmi malý či těžko měřitelný pozitivní 
efekt na obchod. Vysvětlení na Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA.  Dostupné 
z WWW: http://www.rieti.go.jp/en/columns/a01_0193.html  
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2.5.1 FTA mezi Kanadou a CA4, Kostarikou a Dominiká nskou 
republikou 

Zkratkou CA4 jsou označovány státy Salvador, Honduras, Guatemala 

a Nikaragua. 28. září 2000 na summitu v Guatemale, Kanada přistoupila na žádost 

zástupců CA4, začít s vyjednáváním o zóně volného obchodu. Ve stejný čas začala 

Kanada s CA4 paralelně vyjednávat dohody v otázce pracovní síly a životního prostředí. 

Do roku 2004 proběhlo celkem 10 vyjednávacích kol, které byly primárně zaměřeny 

na přístupy na trh členských zemí. Od té doby se země zaměřují formou diskuzí 

a společných formálních jednání (v roce 2006 – 2008 proběhlo 6 formálních jednání) 

na nevyřešené otázky, které jsou nezbytné pro eventuální FTA. 

Kanada předpokládá, že jí vytvoření FTA přinese širokou škálu přínosů, 

včetně té největší a to zvýšení obchodních toků se Střední Amerikou. Kanadský export 

zboží do CA4 v roce 2007 byl hodnotě 251 mil. USD a import v hodnotě 484 mil. USD, 

u služeb byl export 54 mil USD v roce 2006 a import 27 mil. USD. Kanada má klíčový 

zájem v CA4 o telekomunikační techniku a služby, produkty a služby na ochranu 

životního prostředí, potraviny, automobilové součástky a stavební vybavení a služby.60 

Kanada bedlivě sleduje vývoj exportu a importu členských zemí fungující DR-

CAFTA. Snaží se o totéž, co se již podařilo USA, tedy rozšířit svou sféru vlivu 

na středoamerické státy. Kanada už má podepsanou FTA s Kostarikou od roku 2001, 

od roku 2002 formálně funguje. V roce 2004 mezi sebou podepsali dohody o spolupráci 

v oblasti životního prostředí  a pracovní síly. Kostarika se stala nejvýznamnějším 

obchodním partnerem celé Střední Ameriky. Vzájemný bilaterální obchod vzrostl 

po vytvoření FTA o 40 %. Kanadský export do Kostariky v roce 2007 činil 81 mil. USD 

a kostarický export do Kanady činil 369 mil. USD a velikost kanadských investic 

v Kostarice se odhaduje na 1 mld. USD (především do bankovnictví, turismu, těžebního 

průmyslu a řízení nakládání s odpady). Kromě toho kanadská vláda již 20 let bojuje 

proti chudobě v Kostarice a za tu dobu zde financovala výstavbu 35 tisíc obytných 

domů.61 

                                                 
60 Foreing Affairs and International Trade Canada. Dostupné z WWW: 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ca4.aspx  
61 Government of Canada. Canada – Costa Rica Relations. Dostupné z WWW: 
http://www.canadainternational.gc.ca/costa_rica//bilateral_relations_bilaterales/canada-
costa_rica.aspx?menu_id=7&menu=L  
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Kanada začala vyjednávat v roce 2007 také o FTA s Dominikánskou republikou 

ze dvou hlavních důvodů. Za prvé tomu přispívaly stabilní roční růsty obchodu – 

mezi lety 1995 – 2006 rostl meziročně export do Dominikánské republiky o 6,9 % 

(převažují minerální paliva a oleje, mořské ryby, stavebniny, stroje, luštěniny) a import 

o 4,4 % (elektrické stroje, medicínské potřeby jako chirurgické a dentální náčiní, kokos, 

tabák, čerstvé ovoce a zelenina). V roce 2007 dosáhl kanadský export zboží 

do Dominikánské republiky hodnoty 198 mil. USD (oproti roku 2006 nárůst o 21,3 %) 

a import 113 mil. USD (oproti roku 2006 negativní růst -0,7 %). Druhým důvodem je 

vznik DR-CAFTA a růst vlivu USA v Dominikánské republice. USA a Kanada jsou 

největšími konkurenty na dominikánském trhu a DR-CAFTA dává objektivní výhodu 

americkým společnostem. Proto Kanada vyjednává FTA, aby její exportéři neztráceli své 

pozice na dominikánském trhu (například američtí zemědělští exportéři mají z více 

než poloviny volný přístup na dominikánský trh, kanadští takové výhody nemají). 

Vznikem FTA by došlo k odstranění tarifních překážek a k nárůstu bilaterálního 

obchodu.62 

2.5.2 DR-CAFTA 

Poprvé proběhly diskuze o možné FTA mezi pěti středoamerickými státy a USA 

 24. září 2001 při příležitosti konání devátého setkání Obchodní vyjednávací komise 

FTAA. Vyjednávání o FTA převzala aktivně do svých rukou administrativa tehdejšího 

prezidenta G. W. Bushe v lednu 2002. Spojené státy se chtěly touto FTA přiblížit 

k projektu Celoamerické zóny volného obchodu (FTAA). Jižní sousedy zase zajímaly 

možné dopady na jejich bilaterální obchod a investiční vztahy. Vyjednávací kola začala 

v lednu 2003 mezi Spojenými státy a ministry z Kostariky, Salvadoru, Hondurasu, 

Guatemaly a Nikaragui, na konci téhož roku byla vyjednávání ukončena se čtyřmi 

zeměmi CA, Kostarika podepsala souhlas až na začátku roku 2004. Celkem proběhlo 

devět jednacích kol v šesti oblastech – přístup na trhy, služby a investování, veřejné 

zakázky a intelektuální vlastnictví, životní prostředí a otázky pracovní síly, řešení sporů 

a institucionální záležitosti. 28. května 2004 byla formálně podepsána smlouva o FTA 

                                                 
62 Foreign Affairs and International Trade Canada. Canada-DR FTA Negotiations. Dostupné z WWW: 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/dominican-
dominicaine.aspx, Canada’s International Market Access Report 2008. Dostupné z WWW: 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/cimar-
rcami/2008_09_08.aspx?lang=eng . Economic Analysis of a prospective FTA between Canada and the DR. 
Dostupné z WWW: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/assets/pdfs/DR_economic_analysis-en.pdf  
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mezi pěti státy CA a Spojenými státy. USA v listopadu 2003 oznámili Dominikánské 

republice, že se může připojit do nově vznikající FTA. Po třech kolech jednání 

se Dominikánská republika připojila k CAFTA 2. srpna 2004 a vznikla tak DR-CAFTA. 

Státy CA měly s Dominikánskou republikou FTA již z dřívějších dob, a proto nebylo 

třeba zvláštních složitých jednání z jejich strany. 

Jako první byla CAFTA ratifikována Salvadorem 17. prosince 2004, následoval 

Honduras 3. března a Guatemala 10. března 2005, Kongres Spojených států vyjádřil svůj 

souhlas v červenci (ve Sněmovně reprezentantů prošel návrh velmi těsnou většinou hlasů 

– 217 bylo pro a 215 proti. Ožehavým tématem byl cukrárenský průmysl, otevření trhu 

textilního odvětví a otázky pracovní síly – možný nárůst nezaměstnanosti Američanů 

kvůli přílivu levnější pracovní síly z jihu a také nevyjasněná pracovní práva u jižních 

sousedů) a prezident podepsal tento dokument 2. srpna 2005, Nikaragua ji přijala 10. října 

a Dominikánská republika 6. září 2005. 28. února 2006 prezident USA vydal prohlášení 

s číslem 7987, ve kterém se právně zavádí Středoamerická zóna volného obchodu 

s Dominikánskou republikou a  USA (DR-CAFTA). Kostarika ratifikovala text smlouvy 

až 1. ledna 2009. V Kostarice se na rozdíl od ostatních členů o podobných dokumentech 

hlasuje ve veřejném referendu. Referendum se konalo až 7. října 2007, 

ale bez pozitivního výsledku. O rok později se ostatní členské státy dohodly, že dají 

Kostarice ultimátum pro ratifikaci smlouvy a to nejpozději do 1. ledna 2009. 14. listopadu 

2008 Kostarika schválila text a přijala jej k prvnímu dni následujícího roku, což bylo 

pro ni zároveň konečné datum. 

V platnost vstoupila smlouva v Salvadoru 1. března 2006, v Nikaragui 

a Hondurasu 1. dubna 2006, v Guatemale 1. července 2006, v Dominikánské republice 

1. března 2007 a ve Spojených státech 23. prosince 2008. Smlouva v současnosti platí 

v šesti ze sedmi členských států. Zbývá poslední Kostarika, která přijala text smlouvy 

teprve na začátku roku 2009. 

2.5.2.1 Politické pozadí vzniku DR-CAFTA 

V roce 2001 s nástupem republikánské strany k moci ve Spojených státech  

se podstatně změnila obchodní politika směrem ke Střední Americe. Republikáni viděli 

rozvoj zahraničního obchodu ve vytváření FTA a uvědomovali si, že jejich klíčovým 

partnerem je Latinská Amerika, kde postupně sílil vliv Evropské unie a Asijsko-
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pacifického obchodního bloku. Indikátory ukazovaly pro USA v roce 2001, 

že se ekonomika nachází v recesi a státy Latinské Ameriky na tom byly podobně. To byla 

jedinečná příležitost na expandování trhů mimo hranice stávající NAFTA. Terčem snah 

se stala Střední Amerika. Po teroristických útocích z 11. září a vydání Národní 

bezpečnostní strategie USA se zájem o Střední Ameriku ještě zvýšil a stal se tak 

komplexní. V Národní bezpečnostní strategii jsou dvě ze tří definovaných hrozeb 

terorismus a regionální konflikty.63 A právě historický neklidný vývoj, současný rozvoj 

gangů ve středoamerických státech a tranzitní území pro kokain z Kolumbie přimělo 

Spojené státy více se soustředit na toto území. Snažit se jej stabilizovat, zajistit 

aby se z něj stalo bezpečné území pro všechny obyvatele, turisty a obchodníky. 

„Vy čištění“ území jižních sousedů od kriminálních a teroristických skupin povede 

zároveň k větší bezpečnosti Spojených států. 

Vyjednávání o FTA však nebylo přijímáno všemi zainteresovanými skupinami 

kladně. Demokratická strana Spojených států se postavila proti smlouvě o FTA. 

Kritizovali republikánskou administrativu, že do smlouvy neprosadila širší přístup 

ke Střední Americe, jako například podpora tamních zdravotních systémů a vzdělávání 

dále vytýkali smlouvě absenci efektivního mechanismu, který by hlídal a vynucoval 

dodržování pracovních standardů. Demokratická strana spojila síly s odpůrci CAFTA 

z řad jižních sousedů  a nevládních organizací64 a společně organizovali demonstrace 

proti smlouvě. Ozývaly se názory, že FTA se Spojenými státy zničí malé podnikatele, 

že vlády ztratí svou suverenitu, protože budou kontrolované vládou USA a nadnárodními 

korporacemi, dělníci budou pracovat ještě v horších podmínkách než dosud a nebudou 

disponovat žádnými pracovními právy, vláda USA bude diktovat ceny na jejich národních 

trzích dojde ke zhoršení životního prostředí, k šíření geneticky modifikovaných 

organismů aj. 

Pro středoamerické státy přineslo vyjednávání o FTA s hegemonem jako jsou 

Spojené státy pár problémů. Například Kostarika byla od začátku velmi zdrženlivá k celé 

myšlence CAFTA. Důkazem je, že přijala text smlouvy až k prvnímu dni roku 2009. 

                                                 
63 Hrozby definované v Národní bezpečnostní strategii: terorismus, regionální konflikty a proliferace zbraní 
hromadného ničení. 
64 Například: AFL-CIO - Američan Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. LULAC 
– League of United Latin Američan Citizen – to je nejstarší a jedna z nejsilnějších organizací v USA, která 
chrání lidská práva především občanů latinského původu. Organizace na ochranu životního prostředí: 
Center for International Environmental Law, Defenders of Wildlife, Earthjustice, Friends of Earth, 
Federation for Environmental Conservation a mnoho dalších. 
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U Kostariky byl také problém s privatizací. Na kostarické telekomunikace 

a pojišťovnictví měl a má monopol stát a ten nehodlá povolit privatizaci těchto sektorů. 

Ostatní sousední státy s privatizací problém neměly. Další ožehavou otázkou bylo 

zemědělství, na kterém jsou exportně závislé všechny středoamerické státy. Protestní akce 

organizované v těchto státech byly právě často zaměřeny na zemědělce. Ovlivnit názor 

zemědělců se jim podařilo hlavně v Kostarice, a to je další z důvodů, proč referendem tak 

dlouho CAFTA neprocházela. Problémy nebyly jen na straně jižních sousedů. Hnutí proti 

CAFTA rozšířila ve Spojených státech názor mezi běžnými občany a malými podnikateli, 

že spojenectví se Střední Amerikou ještě více oslabí ekonomiku USA. Aby oslabili tento 

strach u amerických občanů, pořádali středoameričtí prezidenti kampaně ve městech 

USA, kde se snažili přesvědčit o opaku místní podniky a organizace zaměřené 

na pracovní sílu. Paralelně s těmito kampaněmi jezdili prezidenti také lobovat 

do Kongresu Spojených států. 

2.5.2.2 Oblasti smlouvy DR-CAFTA 

Zemědělské komodity 

Na zemědělské komodity se vztahuje stejně jako na ostatní výrobky a služby 

závazek o odstraňování tarifních překážek. Na některé citlivé komodity, byly však 

vyjednány výjimky, aby nedošlo k poškození domácích zemědělců. Spojené státy 

si vyjednaly zvláštní status pro dovoz cukru65, Salvador, Guatemala, Nikaragua 

a Honduras mají výjimku pro bílou kukuřici a Kostarika pro brambory a cibuli. U těchto 

produktů státy nemusejí snižovat ochranná opatření. Na ostatní zemědělské komodity 

byly zavedeny časové bloky, do kterých má dojít k eliminaci bariér. Časový rámec byl 

stanoven na okamžité odstranění, do 5 let, do 10 let, do 12 – 15 let a do 18 – 20 let 

(do posledního bloku patří drůbeží maso, rýže a mléčné výrobky). Podrobné rozdělení 

citlivých výrobků a jejich časový eliminační rámec u pěti středoamerických států uvádí 

Příloha č. 6. Ochranná opatření nejsou stanovena jen z časového, ale také 

z kvantitativního hlediska. U citlivých produktů mezi sebou sjednali tarifní kvóty a jejich 

postupné uvolňování (většinou průměrný roční růst o 2 % – 5 %). Státy si vyjednali 

i jakousi záchrannou klauzuli, kdy v případě překročení importů citlivých produktů, 

mohou postižené státy reagovat tím, že zvednou tarifní sazby zpět na úroveň 

                                                 
65 Průměrný roční dovoz cukru do USA z pěti středoamerických států v letech 2000 – 2002 byl 132 tisíc 
tun, v prvním roce fungování DR-CAFTA to bylo 99 tisíc tun a po 15 letech to má být 140 tisíc tun cukru. 
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před smlouvou o DR-CAFTA. Zvýšené sazby však musí postupně snižovat na hodnotu 

před ochranným opatřením a celý proces nesmí trvat déle než 4 roky.  

Na citlivé zemědělské výrobky mají středoamerické státy sjednána cla 

unilaterálně, tudíž napříč zeměmi se celní sazby na danou komoditu liší (viz Tabulka 

č. 2.3) 

Tabulka č. 2.3: Celní sazby středoamerických států pro vybrané zemědělské 

komodity 

Mléko Žlutá kukuřice Rýže Fazole Cukr Hovězí Vepřové Kuřecí
Kostarika 65% 1% 35% 30% 50% 15% 48% 150%
Salvador 40% 0 - 15% 0 - 40% 20% 40% 15% 0 - 40% 20/164%
Guatemala 15% 5 - 35% 6 - 36% 15% 20% 0 - 30% 15% 15 - 45%
Honduras 15% 1 - 45% 0 - 45% 15% 40% 15% 15% 35 - 50%
Nikaragua 40% 0 - 30% 62% 10% 55% 15% 15% 170%  

Zdroj: LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-CAFTA: 

Challenges and Opportunities for Central America. Central America Department 

and Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region. s. 115. 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce chráněným produktem je kuřecí maso, na které má 

Nikaragua clo ve výši 170 % a Kostarika 150 %, u Salvadoru platí hodnota 164 % 

pro dovoz kuřecího masa ze Spojených států. Pokud je v tabulce uvedeno procentní 

rozpětí, potom to vyjadřuje velikost dovozního cla před a po překročení stanovené tarifní 

kvóty na danou komoditu. Například u dovozu rýže do Salvadoru platí nulové clo, 

avšak pokud je překročeno stanovené kvantitativní množství, potom je uplatňována 

zvýšená celní sazba 40 %. 

Ostatní výrobky 

Na rozdíl od zemědělských produktů platí téměř u všech ostatních výrobků 

eliminace tarifních sazeb od vstoupení v platnosti smlouvy o DR-CAFTA. Některé 

produkty však mají vyjednanou výjimku na 5, 10 nebo 12 - 15 let (například pivo, voda, 

rum). Jedná se především o produkty jižních členů FTA, kteří si chtějí nechat určitý 

časový odstup, aby se místní výrobci mohli připravit na konkurenci z USA. Spojené státy 

hodlají snížit či odstranit překážky u 99,8 % výrobků přicházejících na jejich trh, pouze 

u 19 středoamerických výrobků se bude vyskytovat desetiletý odklad. Naopak jižní 

sousedé se zavázali odstranit překážky pro téměř 80 % amerických výrobků ihned 
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po vstoupení v platnosti smlouvy, zbylých 9 % patří do sekce s pětiletých odkladem, 9 % 

do desetiletého a 4 % do 12 – 15-ti ročního termínu. U ostatních výrobků jsou také 

stanovena pravidla původu, ale na rozdíl od integrace NAFTA je přístup k určování 

původu daleko pružnější. V konečném důsledku by nemělo záležet, která část výrobku 

byla vyrobena v té či oné členské zemi. Podobně jako u zemědělských produktů, také 

ostatní výrobky mají svá ochranná opatření v podobě antidumpingových pravidel 

a možnosti zvýšení celních sazeb na maximálně 4 roky. 

Oděvy a textil 

Oblast oděvů a textilu byla vyjednána hlavně pro středoamerické státy, pro které je 

vstup na trh Spojených států bez cel klíčový. Již tak je pro ně těžké srazit náklady níž, 

aby mohli konkurovat levnějšímu asijskému textilnímu zboží. Avšak v soutěži s asijským 

trhem mají středoamerické státy výhodu v bezcelním přístupu na trh USA, pro asijské 

státy platí clo v rámci MFN66 v rozpětí 10 – 30 %. Další výhodou je nesporně kratší 

vzdálenost a tím pádem úspora transportních nákladů.  

Bezcelní přístup a žádná kvantitativní omezení platí pro textil a oděvy jehož látka 

byla utkána či upletena na území členských států DR-CAFTA nebo NAFTA. Pravidlo 

de minimis říká, že pokud je textil či oděv tvořen podílem třetí země do 10 %, potom je 

produkt brán jako kompletně z DR-CAFTA. Pokud látka pochází z třetí země mohou být 

stanoveny ze strany USA kvantitativní omezení. Dočasné méně restriktivní kvóty 

obdržely dvě země – Kostarika a Nikaragua. Nikaragua má dovoleno v prvních pěti letech 

fungování DR-CAFTA exportovat na trh USA textil a oděvy ve velikosti ekvivalentu 

100 milionů čtverečních metrů, z čehož až 70 % může pocházet ze třetí země. Kostarika 

může v následujících dvou letech exportovat na americký trh vlněné oděvy v množství 

ekvivalentnímu 500 tisíci čtverečních metrů, přičemž nezáleží na původu zboží.  

Odstranění a snížení celních a kvantitativních bariér vytváří dobré liberalizační 

podmínky pro rozvoj textilního a oděvního sektoru ve Střední Americe, jež bude schopné 

konkurovat asijským produktů. Je zřejmé, že tato oblast je pro středoamerické státy 

flexibilní a je jen na nich na kolik z toho dokážou vytěžit.  

 

                                                 
66 MFN – Most Favoured Nations – doložka nejvyšších výhod 
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Služby 

Smlouva o DR-CAFTA obsahuje dlouhý výčet služeb, kterých se FTA bude 

dotýkat jako finanční služby, telekomunikace, profesionální služby (inženýrské, 

architektské, účetní), turistika, logistika, IT, audiovizuální a zábavní sektor, reklamy 

a environmentální služby. V této smlouvě je jako v jediné FTA ve Střední Americe 

rozebrána služba e-obchodování. Státy jsou zavázány nebrat rozdíly mezi domácími 

a zahraničními (členských států DR-CAFTA) investory, nebránit jim v přístupech 

na domácí trhy, před přijmutím regulatorních opatření by měly provádět konzultace 

se soukromým sektorem, aby postupně docházelo k hlubší liberalizaci sektoru služeb. 

Specifické podmínky jsou vyjednány pro služby finančního sektoru, kdy všechny státy 

kromě Kostariky souhlasily s přístupem amerických finančních společností na jejich 

domácí trhy do čtyř let. V telekomunikačních službách mohou také působit americké 

společnosti, pokud budou respektovat cenové sazby na domácích trzích (Kostarika také 

neuzavřela závazek v oblasti telekomunikací). 

Ochrana duševního vlastnictví, pracovní síla a ochrana životního prostředí 

Členské státy se zavázaly ochraňovat práva duševního vlastnictví ve třech 

hlavních rovinách. V první museli přijmout do konce roku 2008 mezinárodní smlouvy 

týkající se patentů, ochranných známek, značek aj.67 Ve druhé části mají vytvořit základní 

standardy pro ochranu značek, geografických ukazatelů, internetových domén, autorských 

práv, satelitních signálů a patentů – prodloužit ochrannou lhůtu patentů z 50 na 70 let. 

Ve třetí fázi by měli zavést nástroje pro vynucování ochrany práv duševního vlastnictví 

včetně kriminalizace v případě jejich porušování. Právně vynutitelné a ochranné prostředí 

v oblasti práv duševního vlastnictví působí pozitivně na zahraniční investory, 

kteří získávají větší důvěru ve stabilním právním prostředí s platnými mezinárodními 

závazky. 

V oblasti pracovních práv se státy zavázaly dodržovat současné platné zákony 

a k tomu začaly jednat s Mezinárodní organizací upravující pracovní práva (ILO). 

Spojené státy přijaly plán, ve kterém mají být ve Střední Americe založeny pracovní 

                                                 
67 Například: Mezinárodní smlouva o spolupráci v oblasti patentů, Bruselská konvence o týkající se šíření 
satelitního signálu, Zákon na ochranu obchodních značek (1994), Patentní zákon (2000), Madridský souhlas 
týkající se mezinárodní registrace značek (1989). 
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skupiny, které budou provádět inspekci na porušování pracovních standardů jako je 

dětská práce, práce v nelidských podmínkách aj. 

V otázkách ochrany životního prostředí přijali členové DR-CAFTA doplňující 

dokument68, který upřesňuje platné environmentální zákony a zakládá sekretariát 

na environmentální otázky. Jedná se především o zachování rozmanité biodivezity, 

které je jen ve Střední Americe 12 % z celkové světové biologické rozmanitosti. 

Středoamerické státy se mají snahu integrovat od prohlášení nezávislosti 

nad Španělskem. První čtyři pokusy vytvořit federativní republiku, ztroskotaly z důvodů 

silných desintegračních faktorů, zejména nejednotnosti postupů, rozdílných očekávání 

všech států, slabé informovanosti běžných občanů a nízké technické infrastrukturní 

propojenosti regionu. Až v polovině 20. století vznikla Organizace středoamerických 

států, která přispěla ke zformování Středoamerického společného trhu. Jedná se 

o nejstarší s přestávkou (po vypuknutí světové krize v 80. letech přerušil svou činnost) 

fungující integrační seskupení na amerických kontinentech. Integračním boomem byl 

region zasažen od začátku 90. let. Rostly integrační snahy na vytváření zón volného 

obchodu a odstraňování bariér bránících rozvoji trhu. V současnosti je v regionu 

fungujících nebo ve fázi přípravné 22 zón volného obchodu, které se navzájem doplňují 

a překrývají, někdy se o tomto jevu hovoří jako o „spaghetti bowl“ nebo „hub and spoke“, 

což ve svém důsledku spíše podkopává rozvoj trhu, než aby jej podporovalo. 

Nejdiskutovanější a pro region nejvýznamnější FTA je nedávno vzniklá a formující se 

DR-CAFTA, spojení mezi pěti středoamerickými státy, Spojenými státy 

a Dominikánskou republikou. Již od prvotní myšlenky vyvolává vlny protestu i souhlasu 

na straně malých zaostalých jižních členů i hegemona Spojených států. O konkrétních 

projevech DR-CAFTA, jejích dopadech na obchod, zemědělství, textil a přímé zahraniční 

investice, možném vzniku FTAA, souladu či rozporu s CACM a vytváření celní unie 

v rámci CACM pojednává následující kapitola. 

 

 

                                                 
68 Dokument byl podepsán 18. února 2005 
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3 Zhodnocení dopad ů DR-CAFTA a CACM 

Středoamerické státy vytvářejí od 90. let mnoho zón volného obchodu, avšak jen 

dvě z nich mají největší sílu a možnost reálných změn v regionu. Spojené státy jsou 

světovou mocností a jižní obchodní vazby předurčují středoamerické státy k tomu, že jimi 

budou ovlivněny v rovině exportu a importu zboží a služeb, ztrát daňových příjmů 

z odstraněných importních cel, migrace pracovní síly, nárůstu transakcí v amerických 

dolarech, možné ovlivnění ekonomických cyklů svých národních ekonomik a jiných 

možných následků. V kapitole budou analyzovány také kladné i záporné argumenty 

na DR-CAFTA a její možné budoucí přispění k celoamerické integraci. O vztazích DR-

CAFTA s CACM a formování hlubšího integračního stupně – celní unie 

na středoamerickém regionu pojednává závěr kapitoly. 

3.1 Ekonomické souvislosti DR-CAFTA 

Důvody vzniku zóny volného obchodování se Spojenými státy nebyly pouze 

politického charakteru (viz. podkapitola Politické pozadí vzniku DR-CAFTA), ale byly 

také ekonomicky podloženy. Studie Mezinárodního měnového fondu ukazují, 

že dlouhodobý trend reálného HDP Spojených států je věrně kopírován vývojem reálného 

HDP středoamerických států (podrobněji je uveden vývoj mezi lety 1970 – 2006 v Příloze 

č. 7). Tento vztah je vysvětlován ze tří hlavních důvodů.69  

Prvním z nich je obchodní spojení. Od 80. let minulého století vzrostl v průměru 

export zboží (bez služeb) celého regionu do USA o 40 % (nejméně v Nikaragui 27 % 

a nejvíce v Hondurasu 53 %). Ve stejném období vzrostl export mezi zeměmi regionu 

v průměru o 20 %.  

Druhým  důvodem je finanční spojení. Mnoho finančních transakcí je 

ve středoamerickém regionu prováděno v amerických dolarech a tudíž finanční podmínky 

v USA mohou mít podobnosti s regionem, například v úrokových mírách, které mohou 

reflektovat nedostatky a napětí ve finančním sektoru. Avšak je těžko myslitelné, že by 

došlo ke synchronizaci úrokových měr mezi Střední Amerikou a Spojenými státy. Tedy 

ani pro Salvador, který má jako svou oficiální měnu americký dolar. Daleko větším 

spojením s USA v rámci finančního sektoru je v oblasti vnějšího dluhu. Celkový vnější 

                                                 
69 SHAUN K. ROACHE. Central America’s Regional Trends and U.S. Cycles. IMF Working Paper. s. 1 – 
10. 
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dluh pěti států Střední Ameriky (nepočítáme zde Panamu jejíž vnější dluh se pohybuje 

kolem 250 % HDP), který monitoruje Banka pro mezinárodní vyrovnání70, se na konci 

roku 2006 vyšplhal na 15 % celkového HDP, z toho průměrně 3 % dluhu patří americkým 

bankám (konkrétnější pohled na zahraniční dluh je znázorněn v Příloze č. 8). Dluh je 

v amerických dolarech, a proto je závislý na kursových změnách USD a vyjednaných 

úrocích. Docela novým prvkem v tomto regionu je převzetí či částečný podíl na domácích 

bankách zahraničních investorů. Ti se snaží jako všichni soukromí subjektové být ziskoví, 

proto diverzifikují portfolia domácích bank a snižují rizika prohloubení dluhu. Stupeň 

privatizace bankovního sektoru se liší napříč celým regionem, od méně než 15 % 

v Guatemale po 90 % v Salvadoru. Tento jev je však příliš nový na to, aby mohly být 

prezentovány objektivní závěry ať pozitivního či negativního rázu. 

Třetím důvodem je posílání výdělků ze Spojených států zpět do vlastních států. 

Počet středoamerických pracovních migrantů v USA se v posledních pár letech zvyšuje, 

tudíž i objem posílaných peněžních obnosů narůstá. V některých zemích se tento příliv 

peněz stal významnou složkou podporující jejich HDP (podrobněji uvádí Tabulka č. 3.1).  

Tabulka č. 3.1: Porovnání velikosti zasílaných výdělků z roku 2006 

USD (miliardy) %-ní změna od r. 2000 HDP (%) Příliv PZI (%) Export (%)
Kostarika 0,5 X 2,3 74 4
Salvador 3,3 89 18,1 667 69
Guatemala 3,6 541 10,2 1 111 66
Honduras 2,2 X 25,0 774 60
Nikaragua 0,7 105 12,2 235 28  

Zdroj: SHAUN K. ROACHE. Central America’s Regional Trends and U.S. 

Cycles. IMF Working Paper. s. 8. 

Z tabulky je zřejmé, že příliv peněz pracovníků je nezanedbatelný, 

jen u Hondurasu to dělá čtvrtinu celého domácího produktu a velikost přílivu přímých 

zahraničních investic to převyšuje o 774 %. U Guatemaly došlo v šesti letech k nárůstu 

o více než 540 %, což převyšovalo přímé zahraniční investice o 1 100 %. Tento objem 

peněz je dominantní a je nutné si uvědomit, že směřuje chudým rodinám ve Střední 

Americe od pracovních migrantů v USA. Bez této finanční pomoci by byla chudoba 

v regionu daleko propastnější. Také je třeba zdůraznit fakt, že množství najímaných 

pracovníků ze zahraničí v USA se mění s celkovým ekonomickým vývojem Spojených 
                                                 
70 BIS – Bank for International Settlements 
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států. V současnosti jsou Spojené státy v recesi s historickou nezaměstnaností 7,6 %71, 

což samozřejmě přináší propouštění i migračních pracovníků ze Střední Ameriky, snížení 

objemu posílaných finančních obnosů a s tím spojené snížení příjmů domácností, růst 

chudoby, pokles HDP a jiné faktory s tím související. 

Druhá studie, také z dílny IMF, zkoumá synchronizaci ekonomických cyklů 

pomocí vzájemných korelačních koeficientů. Výpočty synchronizace ekonomických 

cyklů se provádějí pracnými a složitými statistickými metodami, jejichž výsledkem je 

korelační koeficient nabývající hodnot <-1;1>. Čím více se hodnoty blíží kladné hodnotě 

{1}, tím je větší stupeň synchronizace ekonomického cyklu. Vždy se provádí bilaterální 

srovnání mezi dvěma ekonomikami.72  

Při stále hlubší spolupráci a integraci je na místě předpoklad, že bude docházet 

ke stále těsnějším vazbám mezi jejich ekonomickými cykly. Avšak studie se ve svých 

výsledcích různí, tedy není možné předem přesně říci, jestli daná integrace bude působit 

konvergenčně či divergenčně vůči ekonomickým cyklům. Existují ukazatele, 

které to mohou odhadnout. Pokud obchodní integrace povede ke zvýšení obchodních toků 

v rámci tzv.: „inter-industry“73 obchodu, potom ekonomické cykly se nebudou příliš 

podobat a naopak pokud povede integrace ke zvýšení tzv.: „intra-industry“74 obchodu, 

ekonomické cykly budou podobné.  

Potřeba znát sladěnost ekonomických cyklů je důležitá z několika hledisek. 

Jednak tato znalost pomáhá lépe porozumět fluktuacím obchodních partnerů v domácí 

ekonomice a také podává informaci o nezbytnosti nezávislosti fiskální a monetární 

politiky. Pokud jsou ekonomické cykly sladěny a vnější šoky dopadají na všechny členy 

společně, potom je žádoucí společná koordinace při řešení vzniklého problému. 

Studie ukazují, že synchronizace středoamerických států s USA je statisticky 

významná. Dokonce v některých případech je korelační koeficient vyšší než v porovnání 

s jejich středoamerickými sousedy. Nejsilnější korelační vazbu na USA má Kostarika 

s koeficientem 0,687 a Honduras s koeficientem 0,679, nejslabší korelační vazbu na USA 

                                                 
71 Leden 2009, Zdroj: Bureau of Labor Statistics. Dostupné 
z http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm  
72 RODLAUER, Markus; SCHIPKE, Alfred. Central America: Global Integration and Regional 
Cooperation. s. 24 – 33. 
73 Inter-industry Trade – vzájemný obchod, který se specializuje na určité části výrobku. Každý 
se specializuje na svou část, které si vzájemné nekonkurují, ale doplňují se. 
74 Intra-industry Trade – vzájemný obchod se stejnými výrobky, které si navzájem konkurují. 
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má Nikaragua s koeficientem nabývajícím záporných hodnot -0,163. Mezi 

středoamerickými státy mají nejsilnější vazby Kostarika a Guatemala s koeficientem 

0,632 a Kostarika se Salvadorem 0,604, nejslabší vazba je mezi Kostarikou a Nikaraguí 

jejich koeficient nabývá záporné hodnoty -0,214. V porovnání například Mexika se svými 

členy NAFTA, Středoamerické státy mají daleko větší synchronizaci ekonomických 

cyklů (Mexiko x Kanada: 0,161, Mexiko x USA: 0,086). Podrobné výsledky korelačních 

koeficientů jsou uvedeny v Příloze č. 9. 

Pokud dále tyto koeficienty budou zkoumány v souvislosti se vzájemným 

bilaterálním poměrem exportu / HDP, závěry až tak pozitivní nebudou. Výsledky ukazují, 

že Spojené státy jsou pro Střední Ameriku nejdůležitějším obchodním partnerem, 

které nemají konkurenci v exportujících výrobcích a službách. Jinak řečeno není zde 

důkaz rozvoje „intra-industry“ obchodu (výjimkou je vztah Kostariky a USA, 

pravděpodobně z důvodu výroby počítačových komponentů firmy Intel) mezi státy 

Střední Ameriky a Spojenými státy. Rozvinutost „intra-industry“ obchodu je srovnatelná 

se zeměmi MERCOSURu nikoli však NAFTA nebo EU. Sladěnost ekonomických cyklů, 

která zde existuje, je tedy jen málo tvořena intenzitou a strukturou obchodu („intra-

industry“), ačkoli právě vztah „intra-industry“ a ekonomické synchronizace je 

v ekonomických teoriích brán jako silný. 

Z těchto tří hlavních faktorů je zřejmé, že propojení a závislost států Střední 

Ameriky není pouze v politické rovině, ale hlavně v důležitější oblasti ekonomické. Proto 

hlubší spolupráce ve všech směrech se Spojenými státy je zde z ekonomického hlediska 

určitě namístě. 

3.2 Očekávané reálné výsledky DR-CAFTA 

Podpis smlouvy o FTA mezi pěti středoamerickými státy, Dominikánskou 

republikou a Spojenými státy není zaručenou jistotou pro trvalý ekonomický růst 

a prosperitu, ale minulé zkušenosti dokazují, že může hrát klíčovou roli ve dvou hlavních 

oblastech – v přístupu na trh a ve vnitrostátních reformách domácích politik75.  

                                                 
75 Podle studií IMF bude přínos DR-CAFTA pro jižní členy hlavně záležet na jejich postoji k integraci. 
Pokud budou podporovat strukturální reformy domácích politik, zlepšování institucionální kvality 
a kvantity, regulačních nařízení, bude existovat vynutitelný právní systém a ochrana duševního vlastnictví, 
budou podporovat rozvoj lidského kapitálu a pružnost pracovního trhu, poté budou moci očekávat 
dlouhodobý stabilní ekonomický růst (podobně postupovalo Mexiko v rámci NAFTA). Jejich propočty 
ukazují, že členství v DR-CAFTA, pokud využijí všech výhod, může přinášet dlouhodobý ekonomický růst 
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FTA představuje snižování obchodních bariér, což rozšiřuje trhy a zvyšuje 

obchodní toky, napomáhá efektivnější alokaci zdrojů, specializaci, technologickým 

změnám a celkově podporuje dynamiku ekonomik. FTA má také užitečný dopad 

na posilování domácích politik a zavádění reforem v klíčových oblastech jako podpora 

investic, společná pravidla pro zahraniční i domácí investory, odstraňování restriktivních 

opatření pro soukromý sektor a celková liberalizace obchodu. Smlouva o DR-CAFTA 

se konkrétně dotýká přístupu na trh zboží (zemědělských komodit, výrobků, oblečení 

a textilu) na trh služeb, řeší otázky duševního vlastnictví, ochrany investic, pracovní síly 

a životního prostředí a regionálního plnění přijatých závazků. Podpisem smlouvy se státy 

zavázaly postupně recipročně snižovat a odstraňovat všechny tarifní překážky. 

3.2.1 Zemědělský sektor 

Většina lidí ve Střední Americe předpokládá, že DR-CAFTA jim přinese 

ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu prospěch. Existují zde však 

i skupiny, kterých se DR-CAFTA dotkne negativně v krátkém čase. Například právě 

u citlivých zemědělských komodit hrozí, že se jejich domácí ceny sníží v důsledku 

soutěže se Spojenými státy, kde je zemědělství dotováno. Analýzy odhadují, že například 

až 90 % domácností v Nikaragui (většinu tvoří bohatší městské rodiny), 84 % domácností 

v Guatemale (většinu tvoří bohatší městské rodiny) a 68 % domácností v Salvadoru 

(většinu tvoří středně příjmové venkovské rodiny) jsou přímými konzumenty těchto 

zemědělských komodit, tudíž snížení ceny se jich dotkne pozitivně, protože za dané 

komodity ušetří část příjmu. Naproti tomu ztrátu utrpí zemědělští producenti (většinu 

tvoří nejchudší venkovské rodiny) těchto komodit, odhady uvádějí, že v Nikaragui je to 

9 % domácností (v absolutním vyjádření 484 tisíc obyvatel), v Guatemale 16 % 

domácností (1,9 milionů obyvatel) a Salvadoru 5 % (260 tisíc obyvatel). V Salvadoru 

nebude zbylých 27 % domácností změnou ceny nijak ovlivněno. Odhady průměrných 

ztrát zemědělců nejsou nikterak závratné a pohybují se kolem 2,2 – 2,3 % na spotřebu / 

příjem osobu. V celkovém vyjádření by však přínosy měly přesáhnout ztráty. Největšího 

prospěchu by se měla dočkat Nikaragua s nárůstem spotřeby / příjmu na osobu o 3 % 

(z toho 4 % městské obyvatelstvo, 1,6 % venkovské), Salvador by měl mít nárůst o 1,3 % 

(vyrovnané u městského i venkovského obyvatelstva) a nejmenší takřka nulový přínos 

                                                                                                                                                  
o velikosti minimálně 1,5 % (zajímavostí je, že WB počítá s nárůstem HDP o 0,6 %). Zdroj: RODLAUER, 
Markus; SCHIPKE, Alfred. Central America: Global Integration and Regional Cooperation. s. 13 – 22. 
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čeká Guatemala o velikosti pouze 0,03 % (venkovské obyvatelstvo má být ve ztrátě 

přibližně -0,12 % a městské má mít pozitivní růst 0,19 %).76  

Avšak je nutné si uvědomit z údajů uvedených výše, že ztráty půjdou na bedra 

nejchudších obyvatelů a prospěch z toho budou mít bohatší městské rodiny států Střední 

Ameriky. Ztráta příjmů nejchudší části obyvatel může dále prohloubit chudobu 

a propastné sociální rozdíly mezi chudými a bohatými. Naproti tomu však studie Světové 

banky uvádějí, že vznik DR-CAFTA povede ve střednědobém horizontu ke snížení 

chudoby a jejich následků. Propočty vycházejí z předpokladu, že vznik DR-CAFTA 

povede průměrně ke stabilnímu růstu HDP/obyvatele v malých zaostalých ekonomikách 

o 0,6 %. Poté bude podle odhadů vývoj chudoby mezi roky 2005 – 2010 následující: 

Tabulka č. 3.2: Rozdíl míry chudoby po přistoupení k DR-CAFTA po pěti letech 

Rozdíl Rozdíl
2005 2010 2005 2010

Kostarika 20,4 19,8 -0,6 6,0 5,7 -0,3
Salvador 36,4 35,0 -1,4 14,7 14,1 -0,6
Guatemala 55,9 54,3 -1,6 15,5 14,4 -1,1
Honduras 63,1 61,9 -1,2 45,7 44,4 -1,3
Nikaragua 45,6 44,7 -0,9 14,9 14,2 -0,7

Míra národní chudoby Míra extrémní chudoby

 

Zdroj: LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-CAFTA: 

Challenges and Opportunities for Central America. Central America Department 

and Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region. s. 102. 

Z Tabulky č. 3.2 je vidět, že dopad DR-CAFTA na chudobu podle propočtů WB 

se bude lišit stát od státu. Míra národní chudoby by se měla nejméně snížit v Kostarice 

o 0,6 % a nejvíc v Guatemale o 1,6 % a extrémní chudoba by se měla nejméně snížit 

o 0,3 % v Kostarice a nejvíce o 1,3 % v Hondurasu. Pokud procenta převedeme 

do absolutního vyjádření, tak v pěti středoamerických státech by se měl počet obyvatel 

žijící pod hladinou národní chudoby snížit o 530 tisíc obyvatel a počet obyvatel žijících 

pod hladinou extrémní chudoby se sníží o 380 tisíc lidí. 

Středoameričtí zemědělci mají vyjednanou odkladnou dobu na odstraňování 

importních cel pro některé citlivé výrobky (viz. podkapitola Oblasti smlouvy DR-CAFTA 

– Zemědělský sektor). Právě vyjednaná odkladná doba u citlivých zemědělských výrobků 

                                                 
76 LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-CAFTA: Challenges and Opportunities 
for Central America. s. 124 – 138. 
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má připravit farmáře na budoucí konkurenci Spojených států. Státy postupně přijímají 

různá ochranná opatření na pomoc zemědělcům. Mezi nejčastější formy pomoci patří 

přímá fixní finanční podpora na jeden hektar obdělávané půdy (v podmínkách WTO patří 

tyto platby do tzv. „green box“ – tedy nenapadnutelné, povolené domácí subvence). 

Nejrychleji se rozšiřujícími formami pomoci se stávají tzv. podmíněné transfery peněz. 

Peníze putují do postižených venkovských rodin formou přímých plateb nebo podpory 

jejich dětí ve vzdělání, zajišťování pravidelné lékařské kontroly a vakcinace aj. Tato 

podpora má ve střednědobém horizontu zajistit postiženým rodinám základní spotřebu 

a lékařskou péči, z dlouhodobého hlediska má přimět ke zvýšení vzdělání jejich dětí, 

což na sebe nabaluje spousty jiných pozitivních faktorů jako snížení zaostalosti, chudoby, 

diverzifikace produkce aj. Konkrétní výsledky budou přiblíženy na příkladu Nikaragui - 

po pár měsících fungování programu se zvedla dětská návštěvnost škol prvního stupně 

o 22 procentních bodů, stejně tak se zvedl počet dětí do tří let, které jsou pod pravidelnou 

kontrolou lékařů z 60 % na 90 % a pravidelná vakcinace se zvýšila o 18 procentních 

bodů. 

Z výše uvedeného je patrné, že oblast zemědělství je velmi citlivou oblastí 

pro všechny zúčastněné státy, a proto i liberalizační opatření jsou opatrná (postupné 

snižování tarifních sazeb v DR-CAFTA a porovnání s FTA mezi USA a Chile a FTA 

mezi USA a Mexikem v rámci NAFTA uvádí Příloha č. 10). Další příčinou, proč státy 

přistoupily k ochranným opatřením, jsou nevyjasněná pravidla pro poskytování 

zemědělských dotací. Tento bod byl častým svárem při jednáních, avšak Spojené státy 

nechtěly přistoupit na rychlejší snižování státních dotací pro zemědělství než na to, 

které mají podepsané v rámci WTO. Ve všech ostatních oblastech má DR-CAFTA 

vyjednán závazek o neposkytování exportních dotací, pokud produkt bude putovat 

na členský trh. 

3.2.2 Otázka ztráty p říjmu z importních cel 

Vznik DR-CAFTA v sobě mimo jiné zahrnuje makroekonomickou otázku, 

která se týká krátkého až středně dlouhého období, kdy země zavádějící FTA přichází 

o příjmy z importních cel. Tyto ztráty sice podle odhadů mají být nízké, ale země s nimi 

musejí počítat a zakomponovat náhrady do svých stávajících daňových systémů.  

Příjmy z dovozních cel postupně klesají od konce 80. let 20. století, tehdy tvořily 

tyto příjmy u středoamerických států 3 – 6 % jejich HDP, na začátku 21. století to již bylo 
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pouhých 0,5 – 2,4 % HDP. Příjmy z dovozních cel tvoří 8 – 14 % celkových daňových 

příjmů států Stření Ameriky. Existuje mnoho propočtů a modelů, které se snaží vyčíslit 

dopady na jižní členy DR-CAFTA po odstranění importních cel na zboží a služby 

ze Spojených států. Konkrétní číselné údaje uvádí Tabulka č. 3.3. 

Tabulka č 3.3:  Příjmy z dovozních cel a odhady ztrát 

Podíl na HDP (%) Podíl na CDP (%) Odhad 1 Odhad 2
Kostarika 1,03 8 0,42 0,13
Salvador 1,07 10 0,48 0,40
Guatemala 1,23 12 0,49 0,33
Honduras 2,37 14 1,19 0,98
Nikaragua 1,38 10 0,46 0,25
Průměr 1,55 11 0,61 0,42  

CPD – celkové daňové příjmy. Odhad 1 – procento HDP, vážený aritmetický 

průměr čtyř alternativních odhadů potencionálních ztrát po zavedení DR-CAFTA, není 

brán zřetel na potencionální pozitivní růst HDP díky DR-CAFTA. Odhad 2 – procento 

HDP, vážený aritmetický průměr dvou alternativních odhadů potencionálních ztrát, je 

brán ohled na možný pozitivní růst HDP díky DR-CAFTA. 

Zdroj: LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-CAFTA: 

Challenges and Opportunities for Central America. Central America Department 

and Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region. s. 157. 

Z Tabulky č. 3.3 je zřejmé, že nejvíce postiženou zemí bude podle odhadů 

Honduras, jehož HDP může tímto krokem ztratit až 1,2 %, u ostatních zemí se ztráta 

pohybuje do 0,5 % u obou modelů počítajícího s růstem HDP i nerozlišujícího pozitivní 

růst HDP díky DR-CAFTA. 

3.2.3 První viditelné pozitivní efekty DR-CAFTA 

Ačkoli je stále brzy dělat velké závěry přínosů či ztrát DR-CAFTA, již dnes je 

možné vyzdvihnout některé viditelné změny, které přijetí smlouvy přineslo. Jako 

příkladem může jít77: 

1) Růst exportu do Spojených států – jen u Nikaragui se v prvním po přijetí 

DR-CAFTA zvedl růst exportu do USA o 24 % (rozdíl let 2005 a 2006). 

                                                 
77 SIECA. Central American Report 2004-2006. s. 72 – 73. 
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Ačkoli se nedá tvrdit, že takto rapidní nárůst je způsoben pouze přijetím 

smlouvy, je patrné, že smlouva pozitivně působí na růst exportu. 

Nikaragua využila plně stanovené kvóty na export cukru do USA. Také 

Salvador využil smlouvy a zvýšil export zeleniny a květin do USA, 

například u ibiškového květu se vývoz v prvním roce zvýšil o 25 %. 

Podobný vývoj situace je vidět také u Hondurasu a Guatemaly. 

2) Růst přímých zahraničních investic – V Nikaragui se právě provádí 

investice v hodnotě 100 milionů USD na stavbu textilní továrny. 

Nikaragua tak chce plně využít vyjednané výhody, kterou se Spojenými 

státy má, tedy dosáhnout exportu ve velikosti 100 milionů čtverečních 

metrů textilu a oděvů s bezcelním přístupem. Ještě v témže roce 2006 byly 

naplánovány investiční projekty v celkové výši 256,5 milionů USD 

a banka HSBC78 převzala bankovní skupinu Banistmo, která byla hlavní 

bankou operující v Panamě, Kolumbii, Kostarice a Nikaragui. 

3) Vytváření nových pracovních míst – v Guatemale díky novým textilním 

továrnám bylo v prvním roce fungování DR-CAFTA přímo vytvořeno 

3 tisíce nových pracovních míst a odhady uvádějí, že nepřímo vznikl téměř 

stejný počet. V Nikaragui má vzniknout realizací investice do textilní 

továrny až 8,5 tisíce nových pracovních míst. 

4) Zlepšení v klasifikaci rizika – vytvořením FTA s USA došlo například 

u Guatemaly ke kladnějšímu hodnocení rizika ze strany společnosti 

Standard & Poors z BB- na BB, stejný krok následoval také u jiných 

ratingových agentur jako Moody`s nebo Fitch. 

5) Zlepšení obchodních procedur – středoamerické státy přijaly mnoho 

opatření zjednodušujících a zrychlujících obchodní kroky a posílily síť 

obchodních institucí. Nikaragua například přijala online podporu některých 

vývozních postupů – exportéři již nemusí čekat dlouhé řady s formuláři 

u přepážek. Tento krok byl jistě hybným momentem pro postupné 

zavádění e-governmentu v zemi. V Guatemale byl roční nárůst nově 

                                                 
78 HSBC – Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – jedna z největších organizací na světě 
poskytující bankovní a finanční služby se sídlem v Londýně. 
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se registrujících společností o 15 % větší, právě kvůli zjednodušení 

zakládání podniků a lepší institucionální základně. 

Všechny tyto signály naznačují, že obchodní prostředí se ve Střední Americe 

zlepšuje jak pro domácí, tak zahraniční obchodníky a investory. DR-CAFTA stejně jako 

jiné obchodní dohody dělají podnikatelské prostředí více stabilní, existuje zde silnější 

právní a institucionální základna a to vše zvedá důvěru investorů a podnikatelů. 

3.2.4 Negativní názory na efekty DR-CAFTA 

Jak již bylo řečeno u historie vzniku DR-CAFTA, od počátku se potýká se silnou 

skupinou odpůrců, kteří jsou proti myšlence integrace malých zaostalých zemí 

s hegemonem USA. Pozitivní faktory uvedené výše, vyvracejí svými podloženými 

argumenty. Především se jim nelíbí způsob zveřejňování výsledků, kdy jsou vyzdviženy 

jen kladné hodnoty a záporné nejsou zmiňovány nebo nejsou data dávána do širších 

souvislostí a vytvářejí tak klamavý efekt.  

Negativní dopady DR-CAFTA budou znázorněny na příkladu Salvadoru. Export 

zemědělských komodit narostl mezi lety 2005 – 2008 o 3 procentní body, avšak nedošlo 

k žádné diverzifikaci v zemědělství, jak bylo slibováno tamní vládou. Ačkoli export 

zemědělských komodit mírně vzrostl, počet pracovních míst v zemědělství se v prvním 

roce fungování DR-CAFTA snížil o více než 11 tisíc, zároveň se zvýšil rozdíl 

průměrného příjmu mezi muži a ženami z 9 USD na 17,5 USD, kdy ženám průměrný 

příjem klesl a mužům naopak vzrostl79. Růst průměrného příjmu u mužů je dán tím, 

že se snaží udržet muže v domácí ekonomice. Jejich migrace do Spojených států se totiž 

zvýšila přijetím DR-CAFTA80. Také se zvýšily ceny základních zemědělských potravin 

pro konečné zákazníky – podrobně uvádí Příloha č. 11. Celková zaměstnanost zde 

zůstává na stejné úrovni, protože nová pracovní místa přibývající v továrnách jsou 

vyrovnávána ztrátami v zemědělském sektoru. Továrny jsou bohužel stavěny ve stylu 

„maquilas“, tedy špatně placené, se zhoršenými pracovními podmínkami, místní 

obyvatelé zde pouze pracují jako dělníci, bez možnosti postupu či zvyšování kvalifikace, 

často se jedná o velmi nestabilní pozici, kdy mohou být ze dne na den propuštěni 

                                                 
79 Průměrný příjem žen v roce 2005 – 122,60 USD, v roce 2006 – 117,65 USD, průměrný příjem mužů 
v roce 2005 – 131,60 USD, v roce 2006 – 135,15 USD. 
80 V roce 2005 emigrovalo ze Salvadoru celkově 185 tisíc obyvatel, což je v průměru 507 osob denně, 
v roce 2007 to již bylo 270 tisíc obyvatel, což je cca 740 osob denně a většina směřuje do USA. 56 % 
emigrantů tvoří muži a jejich podíl se zvyšuje. 
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či nahrazeni jiným. Továrny jsou v drtivé většině případů majetkem zahraničního 

kapitálu, tudíž, veškeré zisky plynou pryč z domácí ekonomiky a zdanění těchto 

společností nebývá příliš vysoké – nízké příjmy domácích ekonomik. Odpůrci DR-

CAFTA tedy argumentují, že se ze států Střední Ameriky stávají pouze montovny 

pro konzumní styl života občanů Spojených států. 

Odpůrci dále uvádějí, že samotné vyzdvihování exportu do USA je matoucí, 

protože současně roste ještě dynamičtěji import, tudíž celková obchodní bilance se dále 

prohlubuje do záporných hodnot. Konkrétní hodnoty porovnávající rok před a rok 

po přijetí DR-CAFTA uvádí Tabulka č. 3.4. 

Tabulka č 3.4: Obchodní bilance států Střední Ameriky se Spojenými státy rok 

před a rok po přijetí smlouvy o DR-CAFTA (v milionech USD) 

rok před DR-CAFTA (1) rok po DR-CAFTA (2) rozdíl 1 2 rozdíl 1 2 rozdíl
Salvador 1912 2164 13,20% 2030 1878 -7,50% 118 -286 -342,20%
Nikaragua 688 759 10,30% 1300 1487 14,40% 613 729 18,90%
Honduras 4982 5089 2,20% 4734 4357 -8,00% -247 -732 195,90%
Guatemala 3232 3685 14,00% 3078 3073 -0,20% -154 -612 297,40%
Dominikánská rep. 1839 1846 0,40% 1320 1432 8,50% -519 -414 -20,30%

Import z USA Export z USA Bilance

 

1) rok před přistoupením k DR-CAFTA 

2) rok po přistoupení k DR-CAFTA 

Zdroj: The STOP CAFTA Colalition. DR-CAFTA Year Two: Trends & Impacts. s. 9. 

Z Tabulky č. 3.4 je patrné, že k obrovským negativním propadům došlo 

u Salvadoru, Hondurasu a Guatemaly, kdy import ze Spojených států narostl daleko 

významněji než export. A celkový export vzrostl pouze u Nikaragui a Dominikánské 

republiky. Data z Kostariky zatím nejsou dostupná, protože přijali smlouvu až 1. 1. 2009. 

Po důkladném prozkoumání oficiálních obchodních statistik USA81 se zbývajícími 

členy DR-CAFTA v oblasti obchodu se zbožím, vycházejí výsledky potvrzující 

argumenty odpůrců. V rozpětí let 2004 – 2007 se propadla společná obchodní bilance 

vůči Spojeným státům o 5,63 bilionů USD na hodnotu -3,66 bilionů USD. Společný 

                                                 
81 U. S. Department of Commerce 
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vývoj uvádí Graf č. 3.1 a vývoj jednotlivých států vůči USA uvádí Příloha č. 12. 

Z Přílohy č. 12 je patrné, že jedinou zemí, která těží z těsnější spolupráce se Spojenými 

státy je Nikaragua, jejíž obchodní bilance stále narůstá do kladných hodnot. Z grafů 

Přílohy č. 12 je také vidět že největším obchodním partnerem USA je Dominikánská 

republika následovaná Kostarikou, Hondurasem, Guatemalou, Salvadorem a poslední 

Nikaraguou. 

Graf č. 3.1: Vývoj obchodu se zbožím mezi členy DR-CAFTA a USA 

DR-CAFTA vs. USA
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Zdroj: U. S. Department of Commerce, Trade Statistic Express. Dostupné 

z WWW: http://tse.export.gov. [cit. 27. 02. 2009]. 

Odpůrci dále uvádějí, že dojde k prohloubení sociálních rozdílů, nerespektování 

práv žen, růstu chudoby, zhoršení životního prostředí kvůli nekontrolovatelné těžbě 

dřeva, nerostných surovin a vypouštění odpadů, poklesu národní suverenity a zmenšení 

vlivu národních vlád, státy budou více náchylné na výkyvy globální ekonomiky aj. 

Celkově vzato, všechna pozitiva, která jsou u DR-CAFTA vyzdvihována, jsou jejími 

odpůrci dementována. Je na každém samotném člověku, které argumenty uzná za své, 

a ke kterým myšlenkám se přikloní. 

3.3 Dopady DR-CAFTA na integraci St řední Ameriky 

Zóna volného obchodu mezi státy Střední Ameriky, Dominikánskou republikou 

a Spojenými státy je mladé integrační uskupení, které má své příznivce i odpůrce 

se svými argumenty. Někteří vidí vznik DR-CAFTA jako komplikaci pro vznik hlubší 
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integrace, v tomto případě iniciativy přechodu CACM v celní unii. Příkladem může být 

vyjednání rozdílných časových rámců, množstevních kvót a výjimek u citlivých výrobků 

napříč všemi středoamerickými státy. Tento fakt dokazuje, že se bude s největší 

pravděpodobností nemožné či velmi složité dosáhnout shody u společných celních tarifů 

u těchto produktů. Jiní tomuto argumentu namítají, že se jedná o krátko až střednědobé 

opatření vůči Spojeným státům a procento komodit se zvláštním statutem je pouze 5 % 

ze všech ostatních produktů. Tudíž DR-CAFTA spíše vyřeší neshody v citlivých 

oblastech a tím usnadní vznik celní unie. 

Závazek DR-CAFTA je multilaterální, což znamená, že vždy je vyžadován 

souhlas všech sedmi členů. Na rozdíl můžeme uvést bilaterální smlouvy, které má Střední 

Amerika například s Chile nebo Dominikánskou republikou. Zde jsou závazky mezi 

každým členem individuální a souhlas ostatních není potřeba. Multilaterální prostor má 

samozřejmě důležitou formální a obchodní odezvu, protože zde zavádí nové prvky de-

jure tam, kde se doposud neobjevovaly. Jedná se například o zadávání veřejných zakázek, 

obchod se službami, ochrana zahraničních investic nebo pracovní a environmentální 

standardy. Změny musejí být schváleny všemi členy a to vytváří důvěryhodnější 

a stabilnější prostředí pro investory. 

DR-CAFTA může přispět k hlubší integraci tím, že středoamerické státy budou 

z dlouhodobého pohledu diverzifikovat svou produkci, budou hromadit vstupy 

a zlepšovat výrobní procesy, budou více exportovat produkty s vyšší přidanou hodnotou 

a budou spolu vzájemně více spolupracovat.  

3.3.1 Role DR-CAFTA ve vytvá ření FTAA 

Střední Amerika je mostem mezi severními a jižními sousedy. Aktivně 

se soustředí na svůj vnitřní integrační proces (rozvoj CACM a budoucí vznik celní unie) 

a také vytváří mnoho obchodních vztahů s partnery ze západní polokoule. Vznik DR-

CAFTA byl pro Spojené státy krokem dopředu k realizaci jejich dlouholeté iniciativy 

Celoamerické zóny volného obchodu (FTAA). Rozšířili sféru volného obchodování 

o jižní sousedy, čímž se přiblížili ke státům Jižní Ameriky. Ačkoli to byl jistě pozitivní 

krok, jižních členů DR-CAFTA je šest a všech států amerických kontinentů včetně 

Karibiku je 34 (nepočítáme Kubu, která se vyjednávání o FTAA neúčastní), také pokud 

se podíváme na velikost, rozvinutost a politickou sílu středoamerických států, nemají 

takovou vyjednávací či přesvědčovací možnost u vyjednávání FTAA. Největšími hybateli 
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jsou v tomto případě Spojené státy, Brazílie a Argentina, kteří mezi sebou nemají 

vyjasněné otázky dotací a liberalizace zemědělství, těžby kovů a rud a oblast ocelářského 

průmyslu. Poté zde také existují protiamerická křídla reprezentovaná Bolívií 

a Venezuelou, která se snaží vytvořit svou vlastní integraci ALBA82 jako protipól FTAA.  

Projekt Celoamerické zóny volného obchodu nejspíš neuspěje, pokud bude dále 

vytvářen násilně shora dolů, ale zde je zapotřebí změnit integrační směr na zdola nahoru. 

Nejúčinnějším efektem by bylo vytváření harmonizovaných vzájemných regionálních 

dohod. Harmonizace je v tomto ohledu velice důležitá, jinak se opět dostáváme 

do problémů nekonzistentních a nekomplementárních vazeb, které nevedou 

k zjednodušení a zvýšení obchodních transakcí. 

DR-CAFTA může pozitivně přispět k možnému budoucímu vzniku Celoamerické 

FTA tím, že bude působit jako příklad fungujícího spojení malých zaostalých ekonomik 

s hegemonem USA. Pokud se i do budoucna osvědčí svým obchodním a ekonomickým 

růstem a stabilitou, bude tak určitě lákat i jiné státy Latinské Ameriky do pevnějšího 

svazku se Spojenými státy. 

3.3.2 DR-CAFTA versus CACM 

V roce 2005 a v prvním čtvrtletí 2006 mohly státy přijmout program, 

který by sjednocoval pravidla CACM a DR-CAFTA spolu s ostatními bilaterálními 

dohodami ve středoamerickém regionu. Doposud však k přijetí nedošlo. Tabulka č. 3.5 

uvádí konkrétní shodu a překrývání závazků ve vybraných oblastech a vybraných 

regionálních dohodách. Nejcitlivější oblastí byla pravidla původu zboží, 

která se vzájemně překrývají napříč různými dohodami v regionu. Překrývání může 

zvyšovat transakční exportní náklady, což by činilo region méně konkurenceschopný 

a ztrácel by výhody, které mu dávají stávající smlouvy. Na druhou stranu, pokud by došlo 

ke shodě ve všech oblastech, DR-CAFTA by měla silný efekt na integraci Střední 

Ameriky. Prvotní odhady uváděly, že DR-CAFTA přispěje k meziročnímu růstu HDP 

o 0,6 až 1,5 % a vytvoří 20 000 až 25 000 pracovních míst a přispěje ke snížení chudoby.  

 

                                                 
82 The Bolivarian Alternative for Americas. Členy jsou Bolívie, Venezuela, Kuba, Dominika a dokonce 
i Nikaragua a Honduras. Přistupující status má Ekvádor. Nikaragua je členem od 1. 1. 2007, kdy se do čela 
dostal prezident Daniel Ortega. 9. října 2008 se připojil k ALBA i Honduras v čele s prezidentem 
Manuelem Zelayou. 
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Tabulka č. 3.5: CACM – komparace uzavřených závazků ve vybraných 

regionálních dohodách. 

Snižování cel Pravidla původu InvestováníTechnické překážky Veřejné zakázky Soutěžní pol. Duševní vlastnictví Řešení sporů
CACM � X � X � X � �

DR-CAFTA � � � � � X � �

CACM - Chile � � � � X � X �

CACM - Dominikánská rep. � � � � � � � �

CACM - Panama � � � � � � � �

Kostarika - Mexiko � � � X � X � �

Mexiko - Nikaragua � � � � � X � �

Mexiko - Guatemala, Honduras, Salvador � � � X X X X �

Zdroj: McKINNEY, Joseph, A.; GARDNER, Stephen, H. Economic Integration 

in the Americas. s. 156. 

Studie ukazují, že kooperace mezi členskými státy CACM průměrně přispívá 

k pozitivnímu růstu ekonomiky nejméně o 0,5 %. Smlouva o DR-CAFTA proto otevírá 

možnosti k rozšiřování tarifních preferencí, což se může kladně dotknout až 60 % 

celkového středoamerického obchodu, může zvýšit regionální HDP o 0,8 až 2,3 % 

a celkový export může vzrůst o 1,6 do 5,2 %.83 

Závazky, které středoamerické státy přijaly se Spojenými státy v rámci DR-

CAFTA se liší ve velikosti a obsahu od těch převažujících v CACM. Například 

ve smlouvě DR-CAFTA jsou ošetřeny otázky investičních sporů a arbitráží, na které bude 

dohlížet organizace Mezinárodní centrum pro dohody o investičních sporech (ICSID84), 

dále je zde řešena otázka přes-hraničního obchodování se službami, finančními službami, 

telekomunikacemi a pojišťovnictvím a právy duševního vlastnictví (Kostarika má 

pro poslední tři zmiňované sjednanou výjimku, že bude moci otevírat trhy pomaleji podle 

svého uvážení). Některé studie uvádějí, že DR-CAFTA působí jako soupeř pro CACM. 

Konkrétně, že spolu soutěží u některých výrobků dovážených z USA na trh států CACM, 

kde jejich méně konkurenceschopné zboží nedokáže obstát. Konkrétně vyčíslené možné 

ztráty uvádí Tabulka č. 3.6. 

                                                 
83 McKINNEY, Joseph, A.; GARDNER, Stephen, H. Economic Integration in the Americas. s. 154 – 160. 
84 International Center for Settlement of Investment Disputes 
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Tabulka č. 3.6: CACM – konkurence na intra-regionálním trhu po podepsání DR-

CAFTA: možné odchýlení intra-regionálního obchodu (procentní změna v exportu, 

jako basický je brán rok 1997) 

Původ/cíl Kostarika Salvador Guatemala Honduras Nikaragua Mexiko USA Světb

Kostarikaa -0,17 -0,17 2,47 -0,46 0,49 0,39 1,56
Salvadorb -0,48 0,31 -0,12 0,37 …. 3,62 3,55
Guatemalaa -0,28 -1,67 -0,15 -1,84 1,71 2,73 5,24
Hondurasa 1,26 -0,23 -0,26 -0,52 0,44 0,44 1,72
Nikaraguab -0,76 -0,63 -0,58 -1,14 6,54 2,01 2,26
Mexikob 7,73 -0,71 -0,5 -1,83 0,59 3,61 7,27
USAb

7,56 11,28 12,01 2,58 16,53 3,51 0,34  

a) je použit model počítající se statickými efekty, 

b) je použit dynamický model počítající s absolutní mobilitou práce. 

Zdroj: McKINNEY, Joseph, A.; GARDNER, Stephen, H. Economic Integration 

in the Americas. s. 158. 

Z Tabulky č. 3.6 je patrné, že všem jižním sousedům obchodujícím se Spojenými 

státy poroste jejich export do USA, ale také import. Propočty ukazují, že to může být 

na úkor intra-regionálního obchodu (především obchodu s chemickými látkami, 

v agrárním průmyslu, papírenském a plastikovém průmyslu) v rámci CACM, ale řádově 

pokles pohybuje maximálně do -1,84 % (v tomto případě mezi Guatemalou 

a Nikaraguou). Celkový efekt se světem je však u všech sledovaných zemí kladný. 

Přes všechny rozporuplné názory je možné říci, že DR-CAFTA spíše dále pomáhá 

prohlubovat integrační snahy regionu, než aby je štěpila. 

3.4 CACM a přechod na celní unii 

Prvním hybným impulsem pro vytvoření celní unie (CU) v tomto regionu byl 

Akční plán pro ekonomickou integraci Střední Ameriky, který byl představen 22. března 

2002 na prezidentském summitu. Od toho data proběhlo mnoho setkání a byly vytvořeny 

pracovní skupiny pro realizaci CU. Faktem, který dokazuje, že ve Střední Americe 

dochází k formování CU je vzrůstající počet prezidentských summitů, které se otázkou 

CU zabývají. Konkrétní vývoj prezidentských summitů uvádí Příloha č. 13. 
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Dne 29. června 2004 byl schválen Základní rámec pro vyjednávání CU.85 Ten 

musí vyřešit otázky tarifních a netarifních překážek, registrace, zabezpečení, migrace, 

duševního vlastnictví, původu zboží, standardizace postupů, zdravotně nezávadné zboží, 

společné postupy při zjištění nekalých obchodních praktik aj. Členské státy se již nesmějí 

jen dívat na odstraňování obchodních bariér mezi sebou. CU má svůj vnější rozměr 

a členské státy musí tuto otázku řešit komplexněji, tím že budou společně harmonizovat 

své postupy vůči třetím zemím. Hodnocení pokroku v zavádění CU má na starosti 

Středoamerický sekretariát pro ekonomickou integraci (SIECA). SIECA hodnotí CU 

v deseti oblastech, text níže uvede pouze ty, u kterých došlo k výraznějším změnám86: 

a) Administrativní stránka CU – byl zaveden systém, který aktualizoval, 

modernizoval a sjednotil celní procedury. V roce 2006 bylo sjednoceno 

70 % všech celních nařízení. 

b) Pomoc celnicím – zjednodušení přechodů občanů vnitřních hranic 

členských států a snížení kontrol zboží na hranicích. Model byl zaveden 

na hranice mezi Guatemalou a Salvadorem, potom co se osvědčil, rozšířil 

se na hranice mezi Hondurasem a Nikaraguí. U Kostariky se čeká jen 

na změnu v národní legislativě. 

c) Posílení vnějších hranic – tím, že byla snížena kontrola lidí na vnitřních 

hranicích, má být zvýšena na vnějších. Státy také chtějí zavést elektronický 

systém, který by monitoroval pohyb zboží přicházející z třetích zemí. 

d) Společný vnější sazebník – je jedním z nejvíce kontroverzním tématem CU 

a pro existenci celní unie klíčový.  Podle informací SIECA by měla být 

u většiny (95 %) tarifních sazeb harmonizace prováděna. Problémy byly 

například v rozdílné nomenklatuře nebo v oblasti textilu a nejožehavější 

oblastí bylo zemědělství. Státy mají hlavní problém se dohodnout v jakém 

období (krátkém, středním, dlouhém) má k harmonizaci jednotlivých 

                                                 
85 Základní rámec v sobě obsahuje vizi – dosáhnout CU koordinací, harmonizací a konvergencí 
hospodářských politik, cíle – dosáhnout vyvážený ekonomický a sociální růst, pomocí modernizace jejich 
produktivních, sociálních a technologických struktur, dále obsahuje základní principy a vyjednávací orgány 
– nejvýše v hierarchii stojí Rada ministrů pro ekonomickou integraci a Fórum viceministrů 
pro ekonomickou integraci, poté vedoucí skupiny – oblast ekonomické integrace, celních otázek, migrace, 
vnitřních státních příjmů a technické a vyjednávací skupiny. 
86 SIECA. Central American Report 2004-2006. s. 50 – 61. 
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produktů dojít. 87 Všechny změny tarifních sazeb musejí být znova 

projednány na půdě WTO, jestli nebudou mít negativní účinky 

na mezinárodní obchod. Diskuze ve WTO se také mohou časově 

protáhnout na střední až dlouho období. Proces společného celního 

sazebníku je ještě na začátku a jeho dokončení určitě nebude v krátkém 

časovém horizontu. 

e) Společná obchodní nařízení – i v této oblasti byly učiněny regulatorní 

kroky. Byl přijaty principy proti dotacím jídla a zemědělských komodit 

z třetích zemí, principy tarifních kvót na zemědělské produkty a nařízení 

proti nekalým obchodním praktikám a ochraně trhu CU. 

f) Společné odvody peněz – v roce 2006 byl ustanoven výkonný orgán, který 

má za úkol sjednotit daňový systém v členských zemích. Po vzoru EU 

chtějí vytvořit společný rozpočet, kam budou země přispívat na základě 

vybraných daní. Společný systém ještě vytvořen není, ale je dobrým 

signálem, že se na něm pracuje. 

g) Regulační rámec a instituce – členské státy pochopily, že na vytvoření 

fungující CU je zapotřebí kvalitní regulační rámec, velká kooperace 

a nasazení a shoda institucí a ministerstev všech členských zemí. 

Technickou pomoc státům Střední Ameriky nabízí i Evropská Unie 

(celková pomoc EU navržená pro státy Střední Ameriky na období 2007 – 

2013 je 75 milionů EUR). 

Problémem, který se negativně podepisuje na vytváření CU jsou rozdílné 

multilaterální tarifní kvóty vyjednané v rámci Uruguayského kola WTO. Jinými slovy 

kvóty byly fixovány na národní úrovni nikoli na regionální úrovni. Tarifní kvóty se týkaly 

citlivých agrárních komodit jako hovězího a vepřového masa, kuřat, přírodního medu, 

jablek, brambor, česneku, avokáda, cukru, kukuřice, fazolí, rýže, sojové mouky, tuňáku 

a textilních výrobků. Kvóty byly odsouhlaseny pro různé produkty a různé množství.88 

Takovéto rozdílné podmínky přístupu znamenají nemožnost volného obchodního pohybu 

                                                 
87 Nejpravděpodobnější návrh počítá s harmonizací v krátkém období u zboží, které nepochází z členských 
států, ve středním období u průmyslových produktů a zemědělských komodit a v dlouhém období 
u citlivých výrobků. 
88 Počty vyjednaných tarifních kvót v rámci WTO: Kostarika – 27, Salvador – 11, Guatemala – 22, 
Nikaragua – 9, Honduras si v rámci Uruguayského kola nevyjednal žádné tarifní kvóty. 
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pro tyto produkty a tudíž nerovný přístup na trh, což působí desintegračně pro rozvoj CU. 

Protože pokud v různých zemích jsou vyjednány odlišné podmínky pro produkty, je 

jasné, že země budou vyžadovat zvýšení kontrol na hranicích, což je opět v rozporu 

se vznikem CU. V současnosti probíhají jednání na půdě WTO v rámci rozvojového kola 

z Dauhá. Zde si více než 150 zemí světa vyjednává pravidla a mechanismy pro eliminaci 

či odstranění tarifních překážek s možností odsouhlasení výjimek, ochrany, odvětvové 

přístupy, speciální dohody, různé rychlosti zavádění změn pro rozdílné zemědělské 

či průmyslové produkty. I při těchto jednáních bohužel středoamerické státy nepostupují 

společně, snaží se hájit jen své zájmy. Tento negativní trend také podkopává hlubší rozvoj 

integrace v regionu. 

Je vidět, že ambiciózní myšlenka založení celní unie na území Střední Ameriky je 

živá, ale nebude otázkou krátkého období na její stoprocentní fungování. Členské státy 

ještě musí udělat mnoho v harmonizaci legislativy, daní a celních procedur. Hlavní váha 

visí na vytvoření celního sazebníku, který je klíčový pro vznik CU. Vzhledem k tomu, 

že k jeho přijetí je nutné odsouhlasení a harmonizace všech tarifních kvót na půdě WTO, 

je vznik celní unie posunut do roviny na středně spíše až dlouhodobého horizontu. Dalším 

faktorem odsunujícím vznik CU je existence několika zón volného obchodu, které jsou 

sjednány bilaterálně nebo v rámci malých skupin (viz. druhá kapitola). 

Vytvoření DR-CAFTA bylo podloženo kromě politických rozhodnutí také 

ekonomickým základem. Podle studií IMF reálný vývoj HDP jižních členů kopíruje vývoj 

Spojených států, je to dáno úzkými obchodními vazbami, narůstajícím počtem finančních 

transakcí prováděných v amerických dolarech, dluhové zatížení z minulosti, které je také 

spravováno v USD a narůstající posílaný objem peněžních prostředků od pracovních 

migrantů z USA do Střední Ameriky. Vznik DR-CAFTA v sobě nese postupné 

odstraňování celních bariér u zboží a služeb a s tím ztrátu příjmů z importních cel. Podle 

odhadů mají být tyto ztráty v průměru od 0,4 – 0,6 % HDP. Jižní členové jsou převážně 

závislí na exportu zemědělských komodit a k tomu USA mají svou štědrou dotační 

zemědělskou politiku. Právě z těchto důvodů byla otázka zemědělství nejožehavějším 

tématem a jižní členové si vyjednali výjimky (přechodná období až 20 let a kvantitativní 

omezení) na některé komodity. Tímto způsobem spolu s přímou finanční podporou 

a podmíněnými platbami se snaží uchránit své domácí zemědělce. Reálné dosažené 

výsledky DR-CAFTA jako růst exportu do USA, růst přílivu zahraničních investic, 
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vytváření nových pracovních míst, zefektivnění obchodních procedur nebo snížení 

rizikovosti jsou dementovány odpůrci. Ti argumentují, že kromě exportu daleko 

dynamičtěji roste import z USA, což prohlubuje obchodní bilanci, růst pracovních míst 

v továrnách je na úkor ztráty míst v zemědělství a příliv zahraničních investic je 

představován převážně nadnárodními korporacemi, které se snaží jen o profit mnohdy 

za cenu nelidských pracovních podmínek, ničení životního prostředí, s minimálními 

daňovými odvody a častou manipulací vládních činitelů na prosazení svých zájmů. 

Iniciativou středoamerických států od roku 2002 je prohloubit stávající CACM v hlubší 

integrační celek – celní unii. Práce již začaly na složitém projektu ve formě 

administrativní podpory, snížení kontrol na vnitřních hranicích a posílení vnějších hranic, 

vytváření regulatorního rámce a institucionální podpory. Největším problémem, který je 

zároveň klíčový pro vznik celní unie, je společný celní sazebník. Státy mají vyjednané 

rozdílné celní sazby u DR-CAFTA, ale také jednají samostatně na půdě WTO. Proto 

se nedá očekávat, že by celní unie v tomto regionu vznikla v krátkém časovém období, 

s největší pravděpodobností až v dlouhém období. 
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Závěr 

Diplomová práce se snažila analyzovat integrační tendence ve středoamerickém 

regionu. 

Z teoretického vymezení spadají všechny státy středoamerického regionu 

do kategorie malých rozvojových ekonomik s významným výskytem chudoby. Největší 

rozlohou je Nikaragua, nejvíce obyvatel má Guatemala a ukazatel HDP/obyvatele je 

nejvyšší u Panamy (pokud ji budeme řadit mezi středoamerické státy) a Kostariky 

(6 726 USD). Podle Světové banky patří všechny státy regionu do skupiny rozvojových 

ekonomik, podle Mezinárodního měnového fondu do skupiny „emerging market“ 

a rozvojové ekonomiky, podle ukazatele indexu lidského rozvoje používaném OSN patří 

do skupiny vyspělých zemí Kostarika a Panama. Vývoj středoamerických států byl velmi 

hektický až do konce 20. století. Všechny státy si prošly koloniální nadvládou Španělů 

(Belize byla pod nadvládou Británie), kteří využívali region pro produkci zemědělských 

komodit. 20. století je pro většinu středoamerických zemí charakteristické politickými 

převraty, občanskými válkami, nepokoji a těžkými následky ze světových krizí v podobě 

vnějšího zadlužení, které není v mnoha případech splaceno dodnes. Na začátku 21. století 

si zde všechny státy dopřávají více politické svobody, demokracie, dodržování lidských 

práv než kdykoli předtím. Je jisté, že chudoba ze Střední Ameriky nezmizí během pár let. 

Vlády budou muset spolupracovat s mezinárodními institucemi, budou se muset 

integrovat s ostatními sousedy, aby lépe čelili globálním výzvám.  

Integrační snahy provázejí Střední Ameriku již od získání nezávislosti 

nad Španělskem. Několikeré pokusy sjednotit se do federativní republiky však dříve 

či později ztroskotaly. Důvodem bylo samostatné jednání států vůči třetím zemím, 

téměř žádná dopravní propojenost zemí, rozdílná očekávání a slabá informovanost 

běžných občanů. Až polovina 20. století přinesla Organizaci středoamerických států, díky 

níž vznikl Středoamerický společný trh. CACM je nejstarší fungující integrací 

na amerických kontinentech. Od 90. let je pro region typické vytváření zón volného 

obchodu se všemi možnými partnery. Pět středoamerických států je provázáno 

ve 22 FTA, které jsou funkční nebo ve fázi vyjednávání. Tento jev (nazýván „spaghetti 

bowl“ či „hub and spoke“) působí podle několika studií spíše desintegračně svým 

prolínáním, nahrazováním a nepřehledností. Nejdiskutovanější a pro region 
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nejvýznamnější FTA je nedávno vzniklá a formující se DR-CAFTA, spojení mezi pěti 

středoamerickými státy, Spojenými státy a Dominikánskou republikou.  

Již od prvotní myšlenky vyvolává DR-CAFTA vlny protestu i souhlasu na obou 

stranách. Upravuje ožehavou oblast zemědělství, textilu a oděvu, dále ostatních výrobků, 

služeb, otázky duševního vlastnictví, pracovní síly a ochrany životního prostředí. Střední 

Amerika je závislá na vývozu zemědělských surovin a Spojené státy mají štědrou domácí 

dotační politiku, proto si země sjednaly výjimky pro otevírání trhů s některými 

komoditami s časového hlediska (přechodné období až 20 let) i množstevního (importní 

kvóty). Snaží se tak ochránit své zemědělce před přílivem zemědělských komodit z USA, 

kterým by v současnosti nebyli schopni konkurovat. Vznik DR-CAFTA v sobě nese 

postupné odstraňování celních bariér u zboží a služeb a s tím spojená ztráta příjmů 

z importních cel. Podle odhadů mají být tyto ztráty v průměru od 0,4 – 0,6 % HDP.  

Jako reálné dosažené výsledky DR-CAFTA jsou nejčastěji vyzdvihovány - růst 

exportu do USA, růst přílivu zahraničních investic, vytváření nových pracovních míst, 

zefektivnění obchodních procedur nebo snížení rizikovosti. Tyto pozitivní zprávy mají 

však i své odpůrce, kteří je vyvracejí. Argumentují, že kromě exportu daleko dynamičtěji 

roste import z USA, což prohlubuje obchodní bilanci, růst pracovních míst v továrnách je 

na úkor ztráty míst v zemědělství a příliv zahraničních investic je představován převážně 

nadnárodními korporacemi, které se snaží jen o profit mnohdy za cenu nelidských 

pracovních podmínek, ničení životního prostředí, s minimálními daňovými odvody 

a častou manipulací vládních činitelů na prosazení svých zájmů.  

Po prostudování všech zdrojů uvedených níže se však domnívám, že přes všechny 

rozporuplné názory je možné říci, že DR-CAFTA spíše dále pomáhá prohlubovat 

integrační snahy regionu, než aby je štěpila. Integrace středoamerických států s tak silným 

celkem jako jsou Spojené státy je pro ně nová zkušenost, která má své klady a zápory. 

Není možné hodnotit mladé uskupení DR-CAFTA po pár letech, jejíž výsledky se projeví 

až v dlouhodobém časovém horizontu a bude hlavně záležet na ochotě a vůli všech 

účastníků jak budou k integraci přistupovat. 

Ambiciózním projektem členů CACM je prohloubit stávající zónu volného 

obchodu v komplexnější integrační formu – celní unii. Práce začaly v roce 2002 ve formě 

administrativní podpory, snížení kontrol na vnitřních hranicích a posílení vnějších hranic, 
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vytváření regulatorního rámce a institucionální podpory. Největším problémem, který je 

zároveň klíčový pro vznik celní unie, je společný celní sazebník. Státy mají vyjednané 

rozdílné celní sazby u DR-CAFTA, ale také jednají samostatně na půdě WTO, 

kde se snaží prosadit své vlastní zájmy na úkor společných postupů. Takovéto rozdílné 

podmínky přístupu znamenají nemožnost volného obchodního pohybu pro tyto produkty 

a tudíž i nerovný přístup na trh, což působí desintegračně pro rozvoj CU. Dalším 

faktorem odsunujícím vznik CU je existence několika zón volného obchodu, které jsou 

sjednány bilaterálně nebo v rámci malých skupin. Členské státy ještě musí udělat mnoho 

v harmonizaci legislativy, daní a celních procedur, aby se posunuli blíže vzniku CU. Je 

vidět, že ambiciózní myšlenka založení celní unie na území Střední Ameriky je živá, 

avšak její reálné fungování bude možné nejspíše až v dlouhém období.  
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Seznam zkratek a symbol ů 

OSN –  Organizace spojených národů 

DR-CAFTA – Dominican Republic – Central America Free Trade Agreement 

CACM –  Central American Common Market, Středoamerický společný trh 

USA –  United States of America, Spojené státy americké 

FTA –   Free Trade Area, zóna volného obchodu 

UNCTAD –  United Nations Conference on Trade and Development 

HDP –  hrubý domácí produkt 

USD –  United States dollar, americký dolar 

WB –   World Bank, Světová banka 

IMF –   International Monetary Fund, Mezinárodní měnový fond 

PPP –   purchasing power parity, parita kupní síly 

HDI –   Human Development Index, index lidského rozvoje 

USAID –  United States Agency for International Development 

HDR –  Human Development Report 

ACP –  African, Caribbean and Pacific, Afika, Karibik a Pacifik 

CIA –   Central Inteligence Agency 

UNDP –  United Nations Development Programme 

OAS –  Organization of American States, Organizace amerických států 

ODECA –  Organización de Estados Centroamericanos 

MCCA –  Mercado Común Centroamericano, Středoamerický společný trh 

BCIE –  Banco Centroamericano de Integracion Economica 

IADB –  Inter-American Development Bank 

CEPAL –  United Nations Economic Commission for Latin America        

and the Caribbean 

SICA –  Central American Integration System 

MERCOSUR – Mercado Común del Sur 

CA4 -   Salvador, Honduras, Guatemala a Nikaragua 

FTAA –  Free Trade Area of the Americas, Celoamerická zóna volného obchodu 

CAFTA –  Central American Free Trade Agreement, Středoamerická zóna volného 

obchodu 

NAFTA –  North American Free Trade Agreement, Severoamerická zóna volného 

obchodu 



   

    

MFN –  Most Favoured Nations, doložka nejvyšších výhod 

IT –   informační technologie 

ILO –   International Labour Organization 

EU –   Evropská unie 

WTO –  World Trade Organization, Světová obchodní organizace 

HSBC -  Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 

ALBA -  The Bolivarian Alternative for Americas 

ICSID -  International Center for Settlement of Investment Disputes 

CU –   celní unie 

SIECA –  Secretariat for Central American Economic Integration 
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Příloha č. 1 - Vojenská finanční pomoc Spojených států ve Střední Americe (v milionech 
USD) 
 

Kostarika Salvador Guatemala Honduras Nikaragua
1953-61 0,01 0,03 0,19 0,14 0,24
1962-72 0,16 0,72 3,31 0,9 2,36
1973-76 0,03 2,08 0,83 2,23 0,28
1977-80 1,25 1,6 1,25 3,13 0,85
1981-84 3,95 98,85 0 41,48 0
1985-88 3,93 112,78 5,2 57,73 0
1989-92 0,1 63,1 2,35 25,6 0
1993-98 X X X X X
1996-99 14,36 67,59 7,1 50,35 2,92
2000-05* 1,8 47,3 16,64 31,64 5,98
2006-07* 0 9,16 3,58 8,07 2,7
1946-06** 42,9 1 185,30 95 572,9 60,3  
* Zdroj pochází z Just the Facts – Asistenční pomoc Spojených států v obraně 
a bezpečnosti v Latinské Americe a Karibiku. [cit. 27. 01. 2009]. Dostupné 
z http://justf.org  
** Zdroj USAID, U.S. Overseas Loans and Grants. [cit. 27. 01. 2009]. Dostupné 
z WWW: http://qesdb.usaid.gov/gbk/index.html  
Data z let 1953 – 1992 pocházejí z publikace BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; 
WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global Forces, Rebellion, 
and Change. s.218.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 2 - Ekonomická pomoc Spojených států Střední Americe (v milionech USD) 
 
 

Kostarika Salvador Guatemala Honduras Nikaragua
1953-61 5,8 1,23 13,48 3,9 3,73
1962-72 9,41 11,95 14,52 8,42 12,95
1973-76 14,1 6,1 19,6 24,43 26,9
1977-80 13,65 21,85 17,28 27,88 18,63
1981-84 112,75 189,43 21,13 79,53 16,55
1985-88 171,13 383,38 135,9 179,33 0,1
1989-92 5,83 287,68 116,73 150,18 206,8
1993-96 X X X X X
1997-06 31,9 677,7 881 807,5 757,7
1946-06* 1 778,80 4 696,20 2 578,60 2 902,40 2 043,20  
*Zdroj USAID, U.S. Overseas Loans and Grants. [cit. 26. 01. 2009]. Dostupné z WWW:  
http://qesdb.usaid.gov/gbk/index.html  
Data z let 1953 – 1992 pocházejí z publikace BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; 
WALKER, Thomas, W. Understanding Central America: Global Forces, Rebellion, 
and Change. s.218.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 3 -  Pětiletý vývoj úvěrů a půjček Středoamerické banky pro ekonomickou 
integraci 
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Zdroj: Středoamerická banka pro ekonomickou integraci. Výroční zpráva z roku 2007. 
[cit. 08. 02. 2009]. Dostupné z WWW:  
http://www.bcie.org/english/publicaciones/memorias/2007/cabei_in_numbers2.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 4 - Srovnání sociálních a vojenských výdajů (procento rozpočtu) 
 

Kostarika Salvador Guatemala Honduras Nikaragua
1978 1984 1978 1976 1976

1. Obrana 2,7 24,6 11 10,5 12,8
2. Vzdělání 24,5 15,5 13 20,7 16,9
3. Zdraví 3,6 8,1 7,1 14,7 4,1
4. Sociální ochrana 28,3 3,7 4,1 4,7 19,9
5. Součet (2+3+4) 56,3 27,3 24,2 40,1 40,9
6. Poměr (5:1) (21:1) (19:1) (2:1) (4:1) (3:1)  
Zdroj: BOOTH, John, A.; WADE, Christiane; WALKER, Thomas, W. Understanding 
Central America: Global Forces, Rebellion, and Change. s. 220. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 5 - Aktivita Plánu Puebla Panama měřená množstvím projektů (rok 2006) 
 

Navržené projekty Finan ční rámec Dokon čené projekty
Doprava 6 X 0
Telekomunikace 6 1 0
Energie 3 3 2
Obchod a konkurenceschopnost 2 1 1
Turismus 0 3 0
Celkem 17 8 3  
Zdroj: SIECA. Central American Report 2004-2006. s. 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 6 - Výjimky sjednané v zemědělském sektoru v rámci DR-CAFTA 
 

Produkt VT (%) VD (roky) VT (%) VD (roky) VT (%) VD (roky) VT (%) VD (roky) VT (%) VD (roky)
Hovězí m. X 10 15 15 15 15 15 15 15 15
Vepřové m. 15 15 15 15 40 15 15 15 47 15
Kuřecí m. 164,4 18 164,4 18 164,4 18 164,4 18 151 17
Mléčné výr. 15 20 15 20 40 20 40 20 66 20
Žlutá kukuřice X 10 45 15 15 15 15 15 15 15
Fazole 20 15 15 15 20 15 30 15 47 15
Brambory 15 15 15 15 15 12 15 15
Rýže 29,2 18 45 18 40 18 63 18 36 20
Sirup 0 0 15 15 15 15 20 15 15 15

výjimka

Guatemala Honduras Salvador Nikaragua Kostarika

 
VT – výchozí velikost tarifu 
VD – vyčkávací doba 
Zdroj: LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-CAFTA: 
Challenges and Opportunities for Central America. Central America Department and 
Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region. s. 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 7 - Trend růstu HDP v letech 1970 – 2006 
 

 
Zdroj: Převzato z: SHAUN K. ROACHE. Central America’s Regional Trends and U.S. 
Cycles. IMF Working Paper. s. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 8 - Vnější dluh států Střední Ameriky, který monitoruje Banka pro mezinárodní 
vyrovnání (procento HDP) 
 

 
 
Zdroj: Převzato z: SHAUN K. ROACHE. Central America’s Regional Trends and U.S. 
Cycles. IMF Working Paper. s. 6. 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 9 - Synchronizace ročních ekonomických cyklů vyjádřená korelačním 
koeficientem 
 

Kostarika Salvador Guatemala Honduras Nikaragua USA Mexiko Kanada
Kostarika 1,000
Salvador 0,604 1,000
Guatemala 0,632 0,238 1,000
Honduras 0,524 0,442 0,590 1,000
Nikaragua -0,214 0,015 -0,142 -0,157 1,000
USA 0,687 0,506 0,463 0,679 -0,163 1,000
Mexiko 0,151 -0,335 0,395 0,168 -0,255 0,086 1,000
Kanada 0,621 0,276 0,492 0,359 -0,214 0,771 0,161 1,000  
Zdroj: LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-CAFTA: 
Challenges and Opportunities for Central America. Central America Department 
and Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region. s. 164. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 10 - Srovnání rychlosti snižování tarifních sazeb u zemědělských produktů 
 

 
Zdroj: Převzato z: LEDERMAN, D., BUSSOLO, M., GOULD, D., MASON, A. DR-
CAFTA: Challenges and Opportunities for Central America. Central America Department 
and Office of the Chief Economist Latin America and Caribbean Region. s. 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 11 - Vývoj cen v USD vybraných zemědělských komodit v Salvadoru 
 

2005 2006 2007 2008
červené fazole 46,8 39,7 55 X
bílá kukuřice 11,1 11,2 19,6 X
rýže 25,9 26,6 34,9 X
cibule 5 4,4 11,8 5,81
okurky 6,26 6,27 8 6,3
brambory 20,96 21,8 15,1 30,49
dýně 7,67 X 6,97 8,95  
Zdroj: The STOP CAFTA Coalition. DR-CAFTA: Effects and Alternatives. s. 5 – 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

Příloha č. 12: Vývoj obchodu se zbožím mezi členy DR-CAFTA a USA 
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Nikaragua vs. USA
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Zdroj: U. S. Department of Commerce, 
Trade Statistic Express. [cit. 27. 02. 2009]. 
Dostupné z WWW: http://tse.export.gov.  
 
 
 
 
 

Guatemala vs. USA
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Příloha č. 13 - Vývoj četnosti prezidentských summitů ve Střední Americe 
 

Prezidentské 
summity

Zaměřené na regionální 
integrace

Zaměřené na 
CU

1988 0 0 0
1989 4 0 0
1990 2 2 0
1991 3 2 0
1992 2 2 1
1993 1 1 0
1994 3 2 0
1995 2 1 0
1996 1 0 0
1997 4 2 0
1998 2 0 0
1999 3 0 0
2000 4 1 0
2001 8 2 0
2002 10 5 2
2003 4 2 1
2004 8 8 6
2005 14 5 2
2006 10 5 5
2007 7 4 2
2008 8 5 2  

Zdroj: Sekretariát středoamerické ekonomické integrace, SIECA. [cit. 15. 02. 2009]. 
Dostupné z WWW: http://www.sieca.org.gt/site/Enlaces.aspx?ID=022001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


