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1 ÚVOD  

 

Spojováním dvou či více států do větších mezistátně či nadstátně organizovaných 

celků vzniká integrační seskupení. Motivy pro jejich vytvoření mohou být různé,  

ale nejčastěji se jedná o motivy ekonomické, poté politické či ideologické. Ve světové 

ekonomice vzniká nespočet těchto integračních uskupení, tato práce se však bude zabývat 

pouze jihovýchodní Asií. 

 

V minulosti kolonizovaný region jihovýchodní Asie je vnitřně velice heterogenní. 

Zastoupena jsou zde téměř všechna světová náboženství, od křesťanství přes buddhismus, 

hinduismu, až k islámu. Rozdíly jsou také ve státním zřízení, sociálním i ekonomickém 

rozvoji. Probíhaly zde různé ideologické i územní spory. Všechny tyto aspekty spíše 

komplikovaly jakékoli integrační snahy v regionu. Vybrané státy však i přes všechny 

okolnosti našly společné cíle a založily první integrační seskupení v jihovýchodní Asii. 

 

Integrační seskupení s názvem Sdružení národů jihovýchodní Asie – ASEAN bylo 

založeno představiteli pěti států – Indonésie, Malajsie, Filipín, Singapuru a Thajska  

dne 8. srpna 1967.  Za cíl si stanovilo urychlit ekonomický růst, sociální či kulturní pokrok 

svých členů, podporu míru a stability v jihovýchodní Asii a zároveň spolupráci  

ve vojenskopolitické i mezinárodněpolitické oblasti s mezinárodními a regionálními 

organizacemi. Během jeho existence postupně přistupovaly další státy, členská základna  

se tak rozšířila z původních pěti na deset. Přistoupily Brunej (1984), Vietnam (1995), Laos  

a Myanmar (1997), Kambodža (1999). Samotný název Sdružení národů jihovýchodní Asie 

vypovídá o jeho záměru překonat hranice jednotlivých států a vytvořit seskupení všech 

národů žijících v dané oblasti. Z důvodu studené války a dalších konfliktů probíhajících 

v regionu bylo ASEAN založeno hlavně k udržení bezpečnosti, míru a prosperity lidí v celé 

oblasti. Dalším cílem, pak po vzoru Evropské unie, je vytvořit Společenství států ASEAN 

do roku 2015 s důrazem na politicko-bezpečnostní, ekonomickou a socio-kulturní spolupráci. 

 

Práce je členěna do tří hlavních kapitol. První hlavní kapitola „Integrační předpoklady 

seskupení ASEAN“ vymezuje základní aspekty týkající se integrace. Blíže pak určuje dělení 

integrací, faktory působící pro i proti integraci, předpoklady ne/úspěšné integrace a specifika 
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integrace v rozvojových zemích. Dále je zde charakterizován vznik a vývoj Sdružení národů 

jihovýchodní Asie. Obsaženy jsou také cíle, zásady a institucionální struktura ASEANu. 

 

Druhá hlavní kapitola „Naplňování integračních tendencí ASEAN a jeho vnější 

vztahy“ se věnuje postupnému naplňování integračních tendencí od 70. let 20. století 

po současnost. Součástí je snaha ASEANu na prohloubení spolupráce v ekonomické oblasti, 

tzn. vytvoření zóny volného obchodu. Práce se dále snaží dokumentovat smluvní 

a institucionální vývoj sdružení během čtyřiceti let jeho existence. Kapitola je zaměřená 

také na vnější vztahy ASEANu s vybranými státy asijsko-tichomořského regionu, 

který zahrnuje Čínu, Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii, Nový Zéland, Indii, a účast zemí 

ASEANu v mezikontinentální integraci APEC. 

 

Třetí hlavní kapitola „Efekty spolupráce ASEAN a EU“ analyzuje vývoj vztahů mezi 

Evropskou unii a Sdružením národů jihovýchodní Asie, prohlubování spolupráce mezi Asií 

a Evropou, které probíhá zejména od 90. let 20. století, a politickou, ekonomickou i vědeckou 

spolupráci ASEAN-EU. Spolupráce těchto partnerů je reflektována na řadě společných 

projektů. 

 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků analyzovat vznik a vývoj 

integračního seskupení ASEAN, charakterizovat jeho vnější vztahy a zhodnotit efekty jeho 

ekonomické spolupráce s důrazem na spolupráci s Evropskou unií. Mezi metody použití 

v diplomové práci se řadí metoda deskripce, analýzy a komparace. 
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2 INTEGRAČNÍ PŘEDPOKLADY SESKUPENÍ ASEAN  

 

Ve světové ekonomice dochází stále více k přerůstání ekonomických vztahů přes 

hranice států. Obecná tendence ve vývoji ekonomiky a společnosti je všeobecně známá  

jako internacionalizace. Přináší všestranné sbližování národních ekonomik, přerůstání 

ekonomického života za hranice jednotlivých zemí, propojování těchto zemí a odbourávání 

bariér stojících proti vzniku nadnárodní ekonomiky. Jev na jednu stranu zvyšuje ekonomickou 

úroveň, produktivitu práce, zlepšuje mezinárodní vztahy, avšak na druhou stranu může 

docházet k potlačování národních zájmů, ke snaze mocností ovládnout méně vyspělé země  

a především k problémům v sociální oblasti. Nejvyšší formou internacionalizace je integrace. 

 

2.1 Teoretická východiska integrace 

 

Pojmem integrace se rozumí spojování či slučování původně samostatných jednotek  

do jednotného systému, celku. V politické geografii integrace znamená spojování nezávislých 

státních celků, včetně vzdání se části samostatnosti. Hlavním cílem je odstranění překážek  

pro mezinárodní pohyb statků a výrobních faktorů a koordinace hospodářských politik 

zúčastněných států. Účastníci chtějí zvyšovat hospodářský růst, zaměstnanost, vnitřní i vnější 

ekonomickou rovnováhu. Důsledkem pak může být ekonomická prosperita členských zemí  

a růst jejich blahobytu. Opačným jevem je desintegrace. I když se zdá, že tyto jevy probíhají 

v jiný okamžik, není tomu tak. V současném světě dochází k souběžnému probíhání obou 

procesů. Jedním z důsledků pak může být např. zvětšování rozdílů mezi regiony.  

 

Jako proces integrace zahajuje realizaci opatření, pomocí kterých dochází k rušení 

diskriminace mezi ekonomickými jednotkami různých států. Integrace jako stav  

je charakterizována nediskriminací mezi národními ekonomikami. 

 

2.1.1 Dělení integrací  

 

Procesy integrace probíhají rozdílnými způsoby, nabývají různých konkrétních forem 

a rozvíjí se do různé hloubky. Z hlediska národohospodářské sféry lze hovořit o parciální 

integraci, týká-li se jen jedné sféry nebo několika málo úseků. Dochází-li k integraci všech 

sfér, lze ji označit za univerzální neboli všeobecnou (Zlý, 2004a). Odvětvové kritérium 



8 
 

rozčleňuje integraci na vertikální (sektorovou) a na horizontální, což je integrování všech 

odvětví zúčastněných zemí. V neposlední řadě se musí vzít v potaz institucionální hledisko, 

jež vymezuje mezistátní a nadstátní typ integrace.  

 

Podle vzniku a typu procesu lze uvést formální a neformální integrace (Čerba, 2005). 

Formální vznikají na základě smlouvy či dohody a její proces je skokový. Neformální 

integrace vznikající spontánně, na základě ekonomického nebo politického vývoje, jež může 

přerůstat ve formální. Proces je pak kontinuální.  

 

Z jiného hlediska lze integrace rozdělit na negativní, spočívající v odstranění 

dosavadních překážek bránících rozvoji integrace, či pozitivní, které vedou k dalšímu stupni 

navazujícímu na předchozí skupinu (Zlý, 2004a). Cílem u pozitivní integrace je vytvořit 

nástroje a instituce k dalšímu rozvoji trhu. Většinou začínají integrační procesy negativní 

integraci a pak přecházejí k té pozitivní. Není to však pravidlem. Zúčastněné země se mohou 

bilaterálně dohodnout a překážky odstranit.  

  

Proces rozvoje vzájemných vztahů a dělby práce mezi národními ekonomikami 

vedoucí k vytváření mezinárodních celků ve světové ekonomice je označován jako 

mezinárodní ekonomická integrace (MEI) (Zlý, 2004a). Důležitou roli zde sehrávají 

mezinárodní ekonomické organizace. MEI může být vytvořena na základě dvou metod. První 

metodou realizace MEI je funkcionální metoda integrace (funkcionalismus), neboli 

integrace „zespoda“. Jedná se o proces spontánní, odráží rozvoj a prohlubování tržních 

vztahů. Druhou metodou je institucionální metoda integrace (institucionalismus), neboli 

integrace „zezhora“. Zde je zapotřebí aktivní ekonomické úlohy státu a spojování s vyššími 

integračními stupni. Mezinárodní ekonomickou integraci lze rozlišit na dvě „větve“ či „linie“. 

Především se dělí z hlediska geografického rozměru. Jedná-li se o integraci v rozměru celé 

světové ekonomiky, hovoříme o globální
1
 integraci (kterou se blíže práce nebude zabývat). 

Integrace menšího měřítka, tj. slučování národních ekonomik do větších celků, je nazývána 

regionální integraci.  

 

Regionální integrace může být vnímána kladně z důvodu pozitivního vlivu na rozvoj 

obchodu a jeho liberalizaci. Na druhou stranu, negativisté v ní nevidí přínos. Má prý negativní 

                                                           
1
 Globální integrace je rozvíjená mezinárodními ekonomickými organizacemi, jako jsou např. Světová obchodní 

organizace, Mezinárodní měnový fond či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 
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vliv na liberalizaci obchodu. Dokonce může být brána jako hrozba nebezpečí vzniku 

regionálních válek mezi seskupeními nebo vzniku dominantních integrací, jež budou všem 

ostatním vnucovat své názory a postoje. Avšak mým názorem je, že regionální integrace 

přispívá k omezování bariér bránících vzájemné spolupráci. Vytváří užší vazby mezi různými 

státy, a tím zlepšuje postavení států ve světové ekonomice. Podle toho nelze jen tak snadno 

hovořit o tom, že důsledkem regionálních dohod je odklon obchodu a že jsou bez jakýchkoli 

přínosů. Naopak může jednotlivým ekonomikám přinést např. vyšší úspory z rozsahu, 

možnost snižování nákladů, vyšší produktivitu práce i lepší výrobní technologie. Země díky 

většímu trhu mohou rozšířit svou produkci. Poroste konkurence mezi podniky, opět z důvodu 

většího trhu, dojde ke změnám spotřebitelských preferencí. S růstem trhu totiž spotřebitelé 

získají větší sortiment výrobků s lepší kvalitou a nižší cenou. Na druhé straně negativem  

vzniku nové regionální integrace může být nutnost delegace části své suverenity  

na nadstátní instituce či příspěvky do společného rozpočtu. Ty omezují stát ve využívání 

nástrojů hospodářské politiky. Přesto si myslím, že pozitiva převažují. 

 

Specifickým projevem nebo také typem regionální integrace je (Zlý, 2004a): 

- intraregionální integrace, která je charakterizována jako vytváření 

subregionálních integračních seskupení (organizací) uvnitř existující regionální 

integrační organizace; pokud však nejsou produktem předchozích integračních 

postupů, mohou být odrazem rozdílných potřeb země řešených její účastí 

v integracích s rozdílnými funkcemi (např. souběžná účast států jak v Asijsko-

pacifickém hospodářském společenství (APEC), tak i v Zóně volného obchodu 

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN-FTA)), 

- interregionální integrace, jež vytváří nový typ integračních dohod, meziregionální 

dohody mezi integračními organizacemi; již etablovaná integrační organizace 

nejen rozvíjí své obchodní a hospodářské styky s jednotlivými nečlenskými státy,  

ale obvykle se orientuje na oblasti nebo regiony, které jsou pro ni nějak zajímavé 

(např. orientace Evropské unie na oblast jihovýchodní Asie od 90. let 20. století), 

- subkontinentální,  

- kontinentální (megaregionální) – zčásti přesahuje nebo naopak nedosahuje 

geografického vymezení kontinentu – např. do megaregionu Oceánie zahrnujeme 

australský kontinent spolu s řadou ostrovních států Tichomoří) proces postupného 

propojování a spojování existujících ekonomických celků.  
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Základem regionálního seskupení je region, který je dle Zlého (2009) definován jako 

vymezená oblast, kraj, území či seskupení dvou i více států. Regiony existují uvnitř států, přes 

hranice na subnárodní úrovni nebo „nad státy“. Takovéto regiony se označují  

za makroregiony, mezinárodní regiony či světové regiony. Z geografického hlediska  

pak lze rozlišit několik světových regionálních oblastí, jako je např. Evropa, Rusko, Severní 

Amerika, subsaharská Afrika či jihovýchodní Asie. Region nelze ztotožňovat s integrací. 

V regionu může docházet k integračnímu záměru na jedné straně, avšak i k neintegračním 

formám ekonomické a politické spolupráce na straně druhé. Přijetí takového přístupu otevírá 

terminologický rozdíl mezi regionalizací a regionalismem. Zlý (2009) vysvětluje 

regionalizaci za procesy vytváření či utváření, ustavování, zřizování a vývoje geopoliticky 

vymezovaných oblastí (regionů) nejrůznějšího druhu a na nejrůznějších úrovních. Myslí  

se tím od místně pojatých regionů až po specifické znaky spojené skupiny států organizované 

na úrovni geopolitické struktury světové ekonomiky (např. dohoda o volném obchodu 

mezikontinentálního rozměru typu APEC). Vymezení pojmu regionalismu je složitější. Zlý 

(2009) jej definuje jako trend v mezinárodních ekonomických a politických vztazích mezi 

státy spočívající v překonávání jejich uzavřenosti formou uzavírání nejrůznějších druhů 

dohod mezi státy regionálního významu či dosahu. Jiný pohled regionalismus chápe jako 

vytváření a zdokonalování vnitropolitického členění států. Takový pohled by mohl chápat 

regionální integraci jako jednu z forem projevů regionalismu. Jeho další formou může být 

např. regionální fórum, které představuje krok k mezivládnímu dialogu. Regionální integrace 

můžou nabývat různých stupňů
2
. 

 

Obrázek 2.1 Schematické znázornění stupňů regionální ekonomické integrace 

 

Zdroj: Zlý, 2004a; vlastní zpracování 

                                                           
2
 viz graf 2.1  
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Nejnižším stupněm regionální ekonomické integrace a zároveň nejméně rozvinutým  

je pásmo volného obchodu (PVO), v praxi často omezený jen na obchod průmyslovými 

komoditami. Mezi základní znaky patří odstranění tarifních a netarifních překážek, především 

kvantitativních omezení. Překážky brání volnému pohybu zboží mezi zúčastněnými zeměmi  

ve spojení s uchováním národních celních území a v neposlední řadě také autonomní celní  

a obchodní politiku vůči třetím zemím. Důležitý prvek PVO je prokazování původu zboží.  

 

Vyšším, plně reálným stupněm regionální ekonomické integrace je celní unie (CU) 

založená na odstranění cel a necelních překážek bránících volnému pohybu zboží mezi 

integrujícími se státy. Cílem CU je vytvoření jednotného celního území spojením národních 

celních území zainteresovaných států, nastolovat společnou celní politiku s uplatněním 

společného celního tarifu vůči nečlenským zemím. Nepředpokládá potvrzování původu zboží, 

ve srovnání s PVO. CU vykazuje řadu pozitivních efektů, např. možnost optimalizovat 

výrobní strukturu ekonomiky, dosahovat vysokých efektů z velkovýroby, snižovat režijní 

náklady ve výrobě i odbytu či zvyšovat efektivitu nákladů na výzkum i technologický rozvoj. 

Integrovaný trh dokáže lépe využívat dělbu práce a efekty specializace. 

 

Překročí-li integrace oběhové sféry, jedná se o primární hospodářskou unii. Zároveň 

musí doplňovat existující volný oběh zboží na společném trhu. Musí i odstraňovat omezování 

bariér volného pohybu služeb a výrobních faktorů (kapitálu a pracovních sil). Dalším 

předpokladem je přechod integrační organizace k úzké spolupráci v některých dílčích 

hospodářských politikách (v politice sociální) či nastolení společné politiky (společná 

zemědělská a dopravní politika).  

 

V okamžiku překročení meze při odstraňování tzv. viditelných překážek pro volný 

pohyb zboží a výrobních faktorů i přistoupení k odstraňování překážek tzv. neviditelného 

charakteru
3
 se integrace dostává do nové, vyšší fáze – rozvinutá hospodářská unie. Tento 

stav se stává zdrojem určitého samopohybu a již nevytváří podněty k narůstání 

protekcionismu či ohrožení organizace její desintegrací. 

 

Úrovní, kdy rozvinutá hospodářská unie vytvořila všechny nezbytné předpoklady  

ke svému završení i s přechodem k ustanovení měnové unie, je formativní hospodářská  

                                                           
3 
Technické předpisy, normy, ověření kvality atd. 
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a měnová unie. Mezi hlavní znaky patří existence jednotné měny, v případě, že se země 

rozhodnou nahradit své měny, společný měnový orgán na nadstátní úrovni a jednotná měnová 

politika.  

 

Plné rozvinutí měnové unie logicky povede k dalšímu prohlubování integrace, 

která může být nazvána jako úplná (komplexní) hospodářská a měnová unie. Úroveň 

vyjadřuje stav integrace, jež bude spojena především se změnami v míře samostatnosti 

a ve způsobu provádění národních hospodářských politik. Státy budou nuceny jak rozšiřovat 

okruh vzájemně koordinovaných politik, tak přecházet k dalším společným politikám, 

jako je např. společná fiskální politika. Dosažení nejvyšší úrovně ekonomické integrace samo 

o sobě předpokládá přechod k formě politické integrace. 

 

Dlouhodobá spolupráce politického charakteru mezi zúčastněnými státy může mít 

různé formy a cíle (závazné, koncepční, komplexní, dílčí). Dle opatření, které využívá, může 

buď ekonomickou integraci provázet, nebo ji překračovat. Existují čtyři hlavní podoby 

politické integrace, jedná se o politickou unii státu, konfederaci států, federaci  

a unitární stát. 

 

Regionální integrace se také dá členit dle hloubky regionalismu na mělký (shallow)  

a hluboký (deep) regionalismus. Mělký regionalismus je vyjádřen odstraňováním překážek 

pro volný pohyb ekonomických faktorů na hranicích států. Příkladem může být zóna volného 

obchodu či celní unie. Hluboký regionalismus znamená odstraňování překážek mimo hranice 

státu. Jsou zde větší zásahy do národní suverenity. Pro to, aby se dalo určit, zda bude 

integrace úspěšná či nikoliv, existují jiné faktory. 

 

2.1.2 Prointegrační faktory 

 

Základním předpokladem pro integraci je relativní stejnorodost členských států, 

především v úrovni ekonomického rozvoje, společný jazyk, historie, náboženství či kultura. 

Důležitým faktorem pro založení integrace je různorodý, zcela specifický a konkrétní zájem 

země na účasti v integraci. Svou roli má také velikost a geografická poloha země. Malé země 

vidí ve vytváření velkých ekonomických a politických celků možnost dostat se do světového 

dění a vyrovnat se velkým mocenským národům. Vytvoření integrací je tak dáno různými 
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motivy zainteresovaných stran. Tyto motivy nemusejí být nutně ekonomického původu, 

i když dle mého názoru, jsou většinou těmi nejvýznamnějšími. Jsou totiž společné všem 

státům, které se snaží jak o ekonomický rozvoj, tak i o přístup na větší trhy. Praxe 

ale potvrzuje, že v základech integračního úsilí mohou být i politické důvody anebo 

ideologické. Pozdější přechod k integraci ekonomické může vyústit z původně existující 

politické či politicko-vojenské spolupráce. Politická motivace integrace vyplývá ze shodných 

nebo blízkých politických zájmů zainteresované skupiny států. To však neznamená, že musí 

splývat s jejich zájmy ekonomickými. V takovém případě nemusí být integrace optimálním 

řešením. Očekávané ekonomické přínosy se nemusí dostavit a integrace by tak byla 

znemožněna.  

 

K motivům ekonomického charakteru lze zařadit nespočet různých očekávání 

jednotlivých subjektů na nejrůznějších úrovních od makroekonomických 

až k mikroekonomickým, zejména očekávání (Zlý, 2009): 

- z efektů velkého společného trhu pro růst výroby, kdy rozsah trhu je limitujícím 

faktorem dělby práce, která má největší vliv na vzestup produktivity práce, 

- z oslabení negativních vlivů z konjunkturního kolísání obchodních aktivit  

na světových trzích, 

- z efektivnějšího překonávání projevů cyklického charakteru vývoje tržních 

ekonomik, 

- ze zvýrazněného vlivu integrace na inovační procesy a jejich efekty pro růstovou 

dynamiku i zkvalitňování výroby a spotřeby jednotlivých států, 

- z posílení pozice, váhy a vlivu daného subregionu ve světové ekonomice a politice, 

- z rozšíření zdrojů (zejména u málo rozvinutých zemí), 

- ze zvýšení negociačního potenciálu v jednáních s třetími zeměmi, jejich 

integračními organizacemi a s mezinárodními institucemi a organizacemi. 

 

Integrační organizace jsou zakládány z vlastní vůle států, dobrovolně, ne pod 

nátlakem, ať už ekonomickým, politickým či z důvodu svých vnitřních národních potřeb. 

Ekonomická integrace je tedy podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů, jako rozdělení 

světa z důvodu válek či nízké efektivity malých omezených trhů. Integrace z hlediska 

politického pak může být reakcí na překonání dezintegrace meziválečného období. 
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Úspěch integrace znamená, že přináší svým členům očekávané zisky a výhody. 

Účastníci pak proces dále podporují a udržují. Pro sestavení předpokladů úspěšné integrace  

je nutné sestavit negativní vlivy, a pokud je integrace plní, významně se zvyšuje 

pravděpodobnost jejích úspěchu.  

 

2.1.3 Existence a působení protiintegračních sil 

 

Integraci je možno chápat i jako proces překonávání překážek stojící v cestě vytváření 

společných norem, zákonů či přepisů. Mimo technicko-ekonomických bariér, existují  

také bariéry jiného druhu. Dlouhodobě probíhající internacionalizační procesy podmiňující 

vznik a rozvoj integračních seskupení se potýkají s řadou jak ekonomických,  

tak i neekonomických jevů, faktorů a sil, jež působí proti integračním tendencím. Mohou mít 

dokonce desintegrační účinky. Takové překážky mohou mít dvojí podobu,  

buď antiintegračních sil, jedná-li se o překážku bránící rozvoji integračních procesů  

či je brzdí; a desintegračních sil, oslabují-li existující integrace nebo zapříčiní jejich zánik. 

  

Protiintegrační síly mohou být objektivního charakteru (dány civilizačními rozdíly, 

významnými diferencemi v ekonomické úrovni států, náboženskými odlišnostmi atd.)  

anebo charakteru subjektivního (působení faktorů politických a ideologických).  

Mezi protiintegrační síly lze zařadit nacionalismus (systém názorů, ideologií, psychologií, 

postojů, či praktických politik, kterými dochází k nadřazování jednoho národu nad jinými), 

separatismus národnostních menšin (snahy vedoucí o osamostatnění se), územní spory, 

politiku agrese a anexe, xenofobii i překážky pramenící z absence politické vůle vedoucích 

politických představitelů států podporovat integrace. Dalším příkladem antiintegračních 

sil poté může být historická zátěž vztahů mezi státy, z nepochopení podstaty, cílů, efektů 

integrace obyvatelstvem, skupinové politicko-sociální zájmy a mnoho dalších. (Zlý, 2004b) 

 

Integrační síly se často střetávají se silami antiintegračními, buď je oslabují  

a překonávají, nebo jim podléhají.  

 

Úspěšnost integrace ovlivňují různé faktory. Jaké mohou být rizikové faktory 

a podmínky ne/úspěšné integrace? Za ty nejrizikovější jsou dle Waissové (2010) považovány: 
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- Členské státy mají nedostatečnou vůli k reálné integraci – i když dochází 

k přijímání závazků a oficiálních dokumentů zavazujících k daným krokům, plní 

je členské státy nedostatečně, pozdě či neplní vůbec. 

- Neochota členských států přenášet část své suverenity na instituce integračního 

uskupení – pro prohlubování integrace je zapotřebí zřídit nadnárodní instituce. Státy 

mají obavy o ztrátu části svých pravomocí a možností ovlivňovat některá témata  

nebo rozhodovací procesy. 

- Neexistence nebo nedostatečná solidarita mezi členskými státy – sdílené hodnoty, 

vzájemná soudržnost, a představy o budoucnosti vyžadují důvěru mezi členy 

integrace. 

- Nízká míra důvěry členských států mezi sebou – v integraci může dojít ke sdílení 

citlivých a strategických informací a vytváření nesouměrných výhod. Tyto výhody 

zlepšují situaci pouze některých členů, ostatní členové se mohou cítit znevýhodněni. 

Pokud neexistuje důvěra a solidarita, nemohou státy překonat dilema relativních 

 a absolutních zisků.  

- Významné politické a ekonomické rozdíly umožňující jednomu z členských států 

„ovládat“ a využívat integrační uskupení k vlastním cílům – podmínkou integrace 

nemusí být vyvážený vzájemný vztah ani symetrické získávání výhod. Existuje 

integrace, kdy převládá jeden schopný člen, který vede a řídí aktivity uskupení, proces 

funguje a členům stav vyhovuje. Může však dojít k velké asymetrii či k nesouladu 

v cílech nejsilnějšího člena a ostatních. 

- Překrývající se integrační projekty – díky překrývání agend a skupin členů dochází  

ke snížení přehlednosti pravidel, norem a schopnosti plnění závazků. 

- Nízká nebo žádná podpora integrace od politických, ekonomických  

či společenských subjektů – nynější integrace zahrnují mimo jiné státy, trhy, firmy  

i vnější aktéry, kteří spolupracují v různých oblastech a na různých úrovních. Bez 

podpory daných subjektů nelze očekávat solidaritu či sdílení společných hodnot. 

- Zneužívání integrace předními politickými skupinami – politické elity mohou 

někdy využívat integrace pro udržení vlastní moci a pozice či pro domácí  

a mezinárodní legitimizaci, což vede k narušení důvěryhodnosti celé integrace. 

- Rozdílnost v představě členských států o cílech integrace – členské státy mohou 

mít různé představy o cílech integrace i o její finální podobě, především co se týká 

hlouby a rozsahu integrace. 
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V dnešním mezinárodním měřítku existují různé typy integrací a uskupení nacházející 

se na různé úrovni integrace. Hlavním úmyslem vytvoření integrace je myšlenka očekávání 

aktérů, že dojde ke zlepšení původní situace, především ekonomických problémů. 

 

2.1.4 Specifika integrace v rozvojových zemích 

 

Integrační procesy v zemích rozvojového světa jsou ovlivňovány různými 

specifickými faktory či rysy jejich ekonomik a politik. Mezi specifické ekonomické a sociální 

faktory patří nízká ekonomická úroveň většiny rozvojových zemí, nerozvinutá sektorová  

či odvětvová struktura jejich ekonomik. Vše souvisí se vším. Je-li nízká ekonomická úroveň, 

je také nedostatek domácích kapitálových zdrojů, nízká úroveň důchodů obyvatelstva, nízká 

úroveň jejich vzdělanosti a kvalifikace pracovní síly. Neekonomickým faktorem může být 

složitý proces vytváření stabilních politických struktur a nedokončení procesů formování. 

Tentokrát v důsledku nestabilita vzájemných vztahů mezi rozvojovými zeměmi v regionu, 

trvající ekonomické i politické závislost na bývalých koloniích či na vyspělých státech. 

 

Uvedené specifické podmínky při prosazování integračních tendencí se projevují 

záporně, velmi diferencovaně v různých skupinách rozvojových zemí, tzn. v různých 

megaregionech světové ekonomiky. Jednoduše mohu z těchto specifik vyvodit závěr,  

že se prosazují intenzivněji a celoplošně v závislosti na rozvinutosti jednotlivých států a jejich 

ekonomikách. Na druhou stranu je nutno poznamenat i pozitivní prointegrační síly plynoucí 

ze shodného či blízkého působení množství faktorů vyvolávajících téměř shodné ekonomické, 

politické i sociální problémy. Např. specifická síla, tzv. efekt koheze, jež objektivně působí 

v oblasti podporování vzájemných jednání, uzavírání dohod, společných postupů a spojování 

různých sil i vlivů.  

 

Integrační tendence v rozvojových zemích světové ekonomiky se dle Zlého (2004) 

prosazují různými způsoby: 

- zakládáním vlastních regionálních integračních seskupení rozvojových zemí  

na subkontinentální úrovni, 

- participací na integračních seskupeních rozvinutých ekonomik, 

- spoluúčastí v mezikontinentálních integracích, 
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- zařazením dekolonizovaných území jako samosprávných území do rámce 

existujících integrací rozvinutých zemí, 

- uzavíráním dvoustranných dohod o volném obchodu s vyspělými státy  

nebo s regionálními integracemi rozvojových i rozvinutých zemí, 

- různými volnými formami asociace k existujícím integračním organizacím.  

 

Rozhodující formou integrování v rozvojových zemích jsou samostatné regionální 

integrační organizace vytvářené rozvojovými zeměmi mezi sebou. Jedním z příkladů 

regionální integrace v rozvojovém světě v asijsko-pacifickém regionu je Sdružení národů 

jihovýchodní Asie. 

 

2.2 Sdružení národů jihovýchodní Asie 

 

Integrační procesy v asijsko-pacifické oblasti do určité míry postrádají pevné 

institucionální rámce, převládá integrace v ekonomické sféře (Zlý, 2004b). K rozvoji těchto 

procesů dochází v porovnání s ostatními regiony světa později. Hlavním důvodem je kulturně-

civilizační různorodost oblastí, politické a ideologické spory, vnitřní a mezistátní konflikty  

či výrazná odlišnost ekonomického rozvoje jednotlivých států  

 

V jihovýchodní Asii i přes různé překážky vznikla jedna regionální integrace. Za cíl  

si stanovila urychlit ekonomický růst, sociální či kulturní pokrok svých členů a zároveň 

spolupráci ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti s názvem Sdružení národů 

jihovýchodní Asie (ASEAN). Jaké však byly předpoklady zemí pro jeho vytvoření? 

 

2.2.1 Integrační předpoklady zemí ASEAN 

 

Oblast jihovýchodní Asie (ohraničené na severu Čínou, na západě indickým 

subkontinentem a na východě Tichým oceánem, zahrnující Malajský poloostrov a Malajské 

souostroví) a její národy byly po staletí vzájemně poměrně izolované. Jejich kontakty byly 

omezené z důvodu geografické vzdálenosti a špatné dopravní infrastruktuře. Tato oblast byla 

velice heterogenní. Rozmanitost vycházela především z národnostního hlediska. V regionu  

se nacházeli a nachází Malajci, Číňané, Javánci, Indové, Thajci a nespočet dalších etnických 
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skupin, ze kterých lze zmínit např. Betaky, Balajce, Betawijce či Khmery
4
. Náboženská  

i jazyková struktura byla taktéž rozmanitá. Obyvatelstvo regionu původně vyznával 

animismus (tzv. přírodní náboženství), jež ten byl později nahrazen hinduismem, 

buddhismem, či jeho větví hínajánou, islámem a křesťanstvím
5
. V zemích jihovýchodní Asie 

se kromě úředních jazyků (angličtina, malajština, indonéština, čínština, tamilština, thajština) 

hovořilo více jak 80 dalšími jazyky a nářečími. Výrazné rozdíly mezi zeměmi byly také 

v jejich státním uspořádání či v úrovni ekonomického rozvoje. Vedle oblastí s primitivními 

kmeny existovaly i království a sultanáty, jež byly hlavními rivaly při předhánění se o vliv 

a území.  

 

Od 16. století do jihovýchodní Asie pronikali evropští dobyvatelé – Angličané, 

Portugalci, Španělé, Holanďané či Francouzi, jež ze zabraného území vytvářeli nové 

politicko-hospodářské jednotky bez ohledu na etnické, náboženské či kulturní okolnosti. 

Největší koloniální území v jihovýchodní Asii v 18. a 19. století měli Holanďané a Španělé
6
. 

Dobyvatelé sebou přinesli „nové náboženství“, které v daných zemích do té doby nebylo. 

Jednalo se o křesťanství. Region byl pro Evropany zajímavý z hlediska získání nových 

vědeckých a technických poznatků, zkušeností i z důvodu studia. Pro jihoasijské země však 

evropská kolonizace nebyla moc přínosná. Došlo k náboženskému rozdělení,  

jež zapříčiňovalo střety třech největších náboženství (buddhismu, islámu a křesťanství). 

Změna byla i v zemědělství. Začaly se vytvářet různé plantáže a pěstovat kaučukovníky, 

kokosovníky, kávovníky, kakaovníky i koření. Tato změna vedla ke snížení produkce 

základních potravin a obyvatelům přinesla vážné problémy se zajištěním své obživy. 

Evropský kolonialismus tak sice region na jednu stranu rozdělil, avšak pozdější zájem  

o zbavení se jeho nadvlády a získání nezávislosti na druhou stranu státy v jihovýchodní Asii 

zase sjednocoval.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Národnostní a koloniální rozložení v jihovýchodní Asii v 18. a 19. století viz příloha č. 1.   

5
 Náboženské vyznání ve světě ve 20. století viz příloha č. 2.  

6
 viz příloha č. 1  
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Obrázek 2.2 Koloniální mocnosti na přelomu 19. a 20. století v jihovýchodní Asii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Historie lidstva, 2008 – 2011; vlastní zpracování 

 

Na přelomu 19. a 20. století byl region kolonizován Spojenými státy americkými,  

jak lze spatřit na grafu 2.2, a během studené války (1945 – 1975) Japonskem.
7
 Japonská 

nadvláda vedla k šíření komunistické ideologie a výsledkem pak bylo nastolení 

komunistických režimů ve Vietnamu, Kambodži a Laosu. Jedinou zemí, která si dlouhodobě 

udržovala nezávislost, byla Thajsko. Důležitou roli v regionu sehrávaly kultury Indie a Číny, 

jež významně ovlivňovaly chod veřejných záležitostí. Díky nedostatku volných pracovních 

míst, bídě a neúrodě se značné etnikum Číňanů začalo usazovat v jihovýchodní Asii. Tito 

přistěhovalci se věnovali převážně obchodu a zakládali čínská města. Jelikož byli skromní  

a pracovití, tak se brzy dokázaly začlenit do bohatší vrstvy populace. Tento fakt ale vyvolal 

nespokojenost, závist a zášť ostatních obyvatel. Ve státech jako Malajsie či Indonésie hrálo 

roli také náboženské vyznání, jelikož v těchto státech převládal islám a v Číně naopak 

buddhismus. Etničtí Číňané pak nadále udržovali styky s Čínou a po jejím ovládnutí 

komunistickou stranou v roce 1949 vzrostla nedůvěra k čínskému etniku ještě více. Důvodem  

byla také viditelná snaha Číny o ovládnutí regionu a začlenění ho do své sféry vlivu. 

 

Region byl celkově velmi nestabilní. Probíhaly totiž různé konflikty. V Indonésii 

docházelo ke vzájemným bojům mezi jednotlivými opozičními skupinami muslimů  

                                                           
7
 Mocenské síly v jihovýchodní Asii v 19. a 20. století viz příloha č. 3. 
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a křesťanů, nacionalistů a komunistů
8
. Dalším příkladem může být spor mezi Singapurem  

a Malajsií, kvůli odtržení Singapuru od Malajsie. Mezi země s nestabilní vojensko-politickou 

situací pak lze dále zařadit, na základě grafu 2.3, Laos, Vietnam i Kambodžu.  

 

Obrázek 2.3 Problémové oblasti v jihovýchodní Asii ve 20. století  

Zdroj: Kopáčiková, 2005 

 

V 50. letech 20. století vznikla v jihovýchodní Asii řada nových států. Byla vyhlášena 

Indonéská republika, Filipíny získaly nezávislost na USA a Myanmar s Malajsií na Británii. 

Nově vnikly Vietnamská demokratická republika (server Vietnamu), Vietnamská republika 

(jih), Myanmarská republika, Laoské a Kambodžské království. Z důvodu rychle 

pronikajícího vlivu USA na Vietnamskou republiku došlo k dalšímu střetu. Proti americkému 

vlivu se země začala bránit. Dostalo se jí i podpory ze Severního Vietnamu, který byl pod 

vlivem Číny. Obě části Vietnamu totiž spojovaly snahy o sjednocení země. Válka byla 

signálem pro ostatní země v jihoasijském regionu, aby se spojily a řešily regionální problémy. 

Společným cílem vlád daných států bylo získat, upevnit a posílit politickou i ekonomickou 

nezávislost, zajistit vnitřní stabilitu, prosperitu a mírový rozvoj svých zemí. Stále existovala 

                                                           
8
 Komunismus je politická ideologie založená na principu společného vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi 

lidmi. 
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ekonomická závislost na rozvinuté země. Státy v jihovýchodní Asii nebyly příliš rozvinuté 

a zahraniční pomoc potřebovaly pro zlepšení svého rozvoje. Celkově byl v regionu hlad, 

nezaměstnanost a bída. Ekonomický růst měl tuto situaci změnit, zvýšit životní úroveň 

obyvatel a zmírnit sociální rozdíly. V 60. letech 20. století proto vznikaly myšlenky vytvoření 

regionální integrace pro zajištění stabilizace bezpečnostní i ekonomické situace. 

 

Každý stát měl své vlastní zájmy na vytvoření seskupení a členství v něm. Hlavním 

propagátorem integrace byla Indonésie. Jejím hlavním motivem byla náprava vztahů  

se sousedními zeměmi a oproštění se od stále silného vlivu bývalých koloniálních mocností. 

Indonésie si také od členství v integraci slibovala možnost řešit problémy svého 

ekonomického rozvoje. Její ekonomická situace v 60. letech 20. století byla ve velmi špatném 

stavu (hyperinflace, malá kapacita v továrnách, nerozvíjející se infrastruktura, chudoba, hlad). 

Země prahla po finanční „injekci“ od západních států a mezinárodních finančních institucí. 

Pro členství se nakonec rozhodla také z důvodu jejího geopolitického postavení, politického 

vlivu a aktivní vnější politiky. Mohla totiž mít dominantní pozici v regionu  

a využít ji k realizaci vlastních cílů i omezení vlivu vnějších mocností. 

 

Malajsie vystupovala aktivně od počátku, chtěla mimo růstu politického  

a ekonomického vlivu i růst národní prestiže. Malajská vláda viděla v členství v Seskupení 

možnost upevnění svých vnitřních politických pozic. Důvodem byla převaha čínského 

obyvatelstva v národnostním složení, které udržovalo úzké vazby s komunistickou Čínou. 

Dalším důvodem byl také její zájem na zlepšení sousedských vztahů, míru a spolupráci. 

Z ekonomického hlediska patřila Malajsie spolu s Thajskem a Indonésií k předním vývozcům 

přírodního kaučuku či cínu. Zájmem těchto zemí proto bylo postupovat společně, udržovat 

přijatelné ceny surovin a stabilizovat trh.  

 

V Thajsku se projevovaly tendence k prosazování zájmů vysoko příjmových skupin 

před sociálními a ekonomickými prioritami národu. Thajsko bylo hrdé na svou bohatou 

kulturu, samostatnost a hlavně na historii bez kolonizace. Původně se tato země orientovala  

na vojensko-politické záležitosti. Později však vojenská vláda přehodnotila svou vnější 

politiku a začala se orientovat na rozvoj spolupráce na regionální i bilaterální úrovni. 

Z politického hlediska se i v Thajsku začaly aktivizovat komunistické síly podporované 

Pekingem, stejně jako v případě Malajsie.  
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Další zemí, která měla zájem o založení integrace v jihovýchodní Asii, byly Filipíny. 

Souostroví bylo úzce napojeno na USA jak ekonomicky, tak i politicky. Tím se dosti 

izolovalo od ostatních zemí v jihovýchodní Asii. Proto vznikl zájem země překonat danou 

izolaci a rozvinout bilaterální (dvoustranné) i multilaterální (s účastí více subjektů) obchodní 

a kulturní kontakty. Motivem pro regionální spolupráci byla i snaha o politický převrat, 

vymanění se z vlivu komunistických skupin, které zde působily stejně jako v Malajsii 

či Thajsku. Od vytvoření regionálního seskupení si slibovaly vedoucí úlohu, jelikož patřily 

k nejrychleji se rozvíjejícím ekonomikám. Očekávaly také přínosy v podobě ekonomického 

růstu.  

 

 Stát, který viděl regionální spolupráci v 60. letech 20. století spíše negativně,  

byl Singapur. Tento malý stát se vyznačoval nízkým počtem obyvatel (převážně čínského 

původu), neexistencí domácího trhu a vysokým stupněm rozvoje. Singapur nevěřil,  

že spolupráce slabých ekonomik povede k rychlejšímu růstu. Jeho orientace tedy směřovala 

spíše na rozvinuté země. Avšak tato země nechtěla zůstat v regionu politicky izolována,  

a tak se nakonec stala zakládajícím členem integrace v regionu jihovýchodní Asie. 

 

2.2.2 Vznik regionální integrace ASEAN 

 

První aktivity směřující k vytvoření mezinárodní organizace v jihovýchodní Asii 

nebyly úspěšné. Tvořily však důležitou myšlenkovou základnu pro pozdější snahy 

institucionalizovat a rozvíjet regionální spolupráci, překonat teritoriální i etnické spory.  

 

 Z počátku, v letech 1961 – 1962, bylo zformováno Sdružení jihovýchodní Asie 

(Association of Southeast Asia – ASA). Členy byly pouze Malajsie, Thajsko a Filipíny. Jeho 

cílem byla spolupráce v ekonomické, kulturní a vědecké oblasti. Nevýhodou bylo omezené 

množství členů. Činnost ASA nebyla úspěšná. Vše zůstalo jen „na papíře“. Zaniklo z důvodu 

zhoršení vztahů mezi Filipínami a Malajsií kvůli sporům o území (ASEAN, 2009). 

 

Další předchůdkyní byla Jihoasijská integrace (South Asia Integration – SAI) Filipín, 

Thajska a Indonésie (ASEAN, 2009). SAI existovala jen jeden rok (1963). Její snahou bylo 

vytvoření zóny volného obchodu. Po předchozích neúspěších byla v roce 1966 založena tzv. 

Asijsko-pacifická rada (ASPAC).  Jejím cílem byla ochrana národní nezávislosti a integrity 
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proti agresi komunismu. Účastnily se jí tři státy – Malajsie, Thajsko a Filipíny. Pozorovatelem 

byla Indonésie. ASPAC ukončila činnost v roce 1975.  

 

Následně došlo k oficiálnímu vzniku regionálního integračního uskupení s názvem 

Sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN)
9
.  

Bylo založeno 8. srpna 1967 v Bangkoku v Thajsku za účasti vedoucích představitelů
10

 

Indonésie, Filipín, Thajska, Vietnamu a Singapuru.  

 

Výsledkem setkání (1967) bylo přijetí tzv. Bangkokské deklarace. Jednalo  

se o krátký zakládající dokument ASEANu, obsahující pět článků. Deklarace je jakási forma 

sdělení, jež vysvětluje záměry a 7 cílů sdružení
11

. Na jejím základě je stanovena spolupráce  

v ekonomické, sociální, kulturní, technické a vzdělávací oblasti. Členské státy ASEANu  

by dle tohoto dokumentu měly podporovat regionální mír a stabilitu, dodržovat spravedlnost, 

právní stát a zásady Charty Organizace spojených národů (OSN). Deklarace dále stanovuje, 

že do svazu mohou vstoupit všechny státy jihovýchodní Asie. Členství není omezeno.  

Proto bylo vysloveno přání o vzniku tzv. ASEANské desítky, kde měly být zapojeny 

všechny regionální mocnosti. Organizace měla být původně postavena na základě politické 

spolupráce. Avšak již od počátku byly státy nuceny spolupracovat zároveň i v bezpečnostní 

oblasti. V regionu byly hrozby, např. vietnamská válka, ekonomická nestabilita regionu,  

a konflikty v dalších zemích (např. Kambodži a Laosu). Docházelo také k pomalému rozvoji 

ekonomické spolupráce a rozšiřování organizace. 

 

Sdružení národů jihovýchodní Asie si stanovilo i své motto: „jedna vize, jedna 

identita, jedno Společenství.“ Vlajka ASEANu je symbolem jednoty členských států, 

představuje stabilní, klidné, jednotné a dynamické Společenství. Barvy vlajky (modrá, 

červená, bílá, žlutá) představují hlavní barvy vlajek všech členských států. Modrá znamená 

mír a stabilitu, červená líčí odvahu a dynamiku, bílá čistotu a žlutá prosperitu. Stonky v centru 

znaku vyjadřují přátelství a solidaritu, kruh jednotu
12

. 

 

                                                           
9
 Obecné informace o zakládajících státech ASEANu viz příloha č. 4. 

10
 Adam Malik (Indonésie), Narciso R. Ramos (Filipíny), Tun Abdul Razak (Malajsie), S. Rajaratnam 

(Singapur), Thanat Khoman (Thajsko). 
11

 Cíle ASEANu budou uvedeny už s jeho rozšířením o další dva cíle, na celkový počet devět, které vymezuje 

Deklarace shody ASEANu přijatá v roce 1976, na summitu na Bali. 
12

 Vlajka a mapa členů ASEANu viz příloha č. 5. 
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ASEAN byl otevřen účasti ostatních zemí z jihovýchodní Asie, které budou 

respektovat jeho zásady a souhlasit s jeho cíli a úkoly. Prvním přitupivším členem byla v roce 

1984 Brunej, která vstoupila, jakmile získala nezávislost na Spojeném království. V 90. letech 

20. století bylo hlavním tématem jednání diskuze o dalším rozšíření ASEANu.  

Posílená základna měla sdružení přinést silnější postoj na mezinárodní scéně. V případě 

Vietnamu se sdružení na základě historických události rozhodlo jej přijmout na člena. 

Vietnam představoval bezpečnostní riziko a bylo lepší jej mít za partnera než za nepřítele. 

V roce 1992 spolu s Laosem získaly status pozorovatele. Oficiálně byl Vietnam přijat v roce 

1995. Co se týče zmíněného Laosu, dále Myanmaru a Kambodži, probíhaly silné diskuze 

o jejich členství. Vstup těchto zemí mohl mít dopad na postup ekonomické integrace. 

Ve srovnání s původními členy ASEANu byly velmi málo rozvinuté. Úroveň hrubého 

domácího produktu byla až čtyřicet krát nižší.
13

 Existovaly tak různé názory na členství těchto 

zemí v ASEANu. Filipíny a Thajsko chtěly jejich členství oddálit, Indonésie naopak. Nakonec 

se sdružení dohodlo stanovený cíl, vytvořit ASEAN o deseti členech, zformovat najednou. 

Laos a Myanmar byly přijaty v 1997. Kambodža vstoupila až 1999 z důvodu špatné 

vnitropolitické situace. V květnu roku 2002 se Východní Timor osvobodil od Indonésie a stal 

se nezávislým státem, jež se od roku 2006 uchází o členství v ASEAN.  

 

2.2.3 Cíle a zásady ASEAN 

 

Pro svou spolupráci a vzájemné vztahy si ASEAN vytyčil určité zásady, na kterých  

se jeho členské státy původně domluvily již v roce 1967 při přijetí Bangkokské deklarace.  

O deset let později, v roce 1976 na tehdejším probíhajícím Summitu na Bali, v Indonésii cíle 

ještě rozšířily (ze základních sedmi na devět). Summit formálně zavedl ASEAN politickým 

sdružením. 

 

Summit na Bali znamenal přijetí tří důležitých dokumentů – Deklarace shody 

ASEAN (Declaration of ASEAN Concord – DAC), Smlouvy o přátelství a spolupráci 

v jihovýchodní Asii (Treaty of Amity and Cooperation – TAC) a Smlouva o založení 

Sekretariátu. 

 

                                                           
13

 HDP v jednotlivých zemích ASEAN v letech 2008 – 2011 v mld. HDP viz příloha č. 6.   
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Sdružení si stanovilo své cíle a záměry, které vymezuje DAC (ASEAN Secretariat, 

2009a):  

- urychlit hospodářský růst, sociální pokrok a kulturní vývoj v regionu, 

prostřednictvím společné snahy v duchu rovnosti a partnerství s cílem posílit základ 

pro prosperující a mírumilovné společenství národů jihovýchodní Asie, 

- podpořit regionální mír a stabilitu prostřednictvím dodržování spravedlnosti  

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

OSN, 

- podporovat aktivní spolupráci a vzájemnou pomoc ve věcech společného zájmu 

v ekonomické, sociální, kulturní, technické, vědecké a správní oblasti, 

- poskytnou pomoc každému, ve formě školení a výzkumných zařízení ve vzdělávání,   

v odborné, technické a administrativní oblasti, 

- spolupracovat intenzivněji, využívat lépe svého zemědělství a průmyslu, rozšířit 

svůj obchod, včetně studie o problematice mezinárodního obchodu se surovinami, 

zlepšit své dopravní a komunikační zařízení a zvyšovat životní úroveň svých obyvatel, 

- podporovat odborný zájem o jihovýchodní Asii, 

- udržovat úzké a prospěšné spolupráce se stávajícími mezinárodními a regionálními 

organizacemi s podobnými cíli a účely a prozkoumat všechny možnosti pro ještě užší 

spolupráci mezi sebou, 

- nově eliminovat chudobu, hlad, nemoci a negramotnost, 

- nově stabilita každého členského stát, posílení pružnosti a rychlosti reakcí 

na možnost hrozby převratu či narušení vnitřní stability jak na národní, 

tak i na celoorganizační úrovni. 

 

TAC byla první mezinárodně závaznou smlouvou ASEANu, která deklaruje 

následující zásady (ASEAN Secretariat, 2010a): 

- vzájemný respekt nezávislosti, suverenity, rovnosti, územní celistvosti a národní 

identity všech národů, 

- právo každého státu na existenci bez vnějších zásahů, podvracení nebo nátlaku, 

- nezasahování do vnitřních záležitostí jiného státu, 

- vypořádání sporů a neshod mírovou cestou, 

- zřeknutí se hrozby nebo použití síly, 

- účinná spolupráce mezi členy. 
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Díky TAC byla dále založena Koordinační rada na úrovni ministerských představitelů, 

aby monitorovala region a upozorňovala na existenci sporů či situací, jež by narušovaly 

regionální mír a harmonii. Mezi její pravomoci patřilo dávat doporučení pro řešení takových 

situací. Vysoká rada ani zdaleka není jedinou institucí ASEANu. 

 

2.2.4 Institucionální struktura ASEAN 

 

Instituce (z latinského slova intituere) lze charakterizovat jako „obecně známá 

pravidla, která jsou používána skupinou účastníků k uspořádání opakovaně se vyskytujících 

interakcí. Pravidla jsou výsledkem implicitní nebo explicitní snahy skupiny jednotlivců docílit 

pořádku, resp. stabilních očekávání v rámci opakujících se situací“ (Ostrom, 2012). Hlavním 

přínosem institucí je, že poskytují popudy ke specializaci a umožňují tak prohloubit dělbu 

práce i zvyšovat individuální a společenský blahobyt. 

 

Nejvyšším a nejdůležitějším orgánem Sdružení národů jihovýchodní Asie je Summit 

ASEAN. Setkávají se zde nejvyšší představitelé vlád jednotlivých zemí s cílem rozhodování  

o otázkách budoucího vývoje organizace. Summit byl svoláván třikrát ročně. Historicky první 

setkání se konalo v roce 1976. Mezi oficiálními summity může dojít k tzv. neformálnímu 

summitu, který řeší akutní a důležité otázky.  

 

Další důležitá instituce je Koordinační rada ASEAN. Jedná se o každoroční setkání 

(od roku 1967) nejen ministrů zahraničních věcí ASEAN, ale všech ministerstev. Připravuje 

zasedání nejvyššího orgánu – Summitu ASEAN. Kromě oficiálních setkání, mohou jednat 

ministři zahraničních věcí také z potřebných důvodů v období mezi oficiálními setkáními. 

Jednotlivým setkáním předsedá vždy jiná země, na základě rotačního principu. 

 

Do institucionální struktury ASEAN patří také Ústřední sekretariát. Má na starosti 

běžnou agendu organizace a rozhoduje o méně závažných úkolech. Skládá se ze zástupců 

jednotlivých zemí ASEANu, sídlo má v Jakartě v Indonésii. V čele stojí Generální tajemník 

ASEAN a jeho úkolem je navrhování, řízení a uvádění aktivit ASEAN do praxe. Tyto aktivity 

jsou projednávány na setkání nejvyšších představitelů či na setkání ministrů. Nižší formou 

Ústředního sekretariátu je Národní sekretariát. Mají podobný druh práce, ale na nižší úrovni. 

Nacházejí se v každé členské zemi ASEAN. 
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Prakticky nejnižšími články agendy ASEAN jsou Komise. Jejich úkolem je starat  

se o jednu jasně stanovenou oblast, např. životní prostředí, práce, zdraví, obchod atd. 

Jednotlivé komise jsou složeny z různých subkomisí a expertních či pracovních skupin 

(Monitorovací centrum ASEAN pro zemětřesení, Meteorologické centrum ASEAN atd.). 

 

Mimo výše uvedených institucí založilo sdružení i další specializované instituce. 

V roce 1979 na zasedání v Jakartě vznikla Právní asociace ASEAN (ASEAN Law 

Association – ALA).  Tato nevládní instituce sdružuje všechny různé profese v oblasti práva – 

soudce, učitelé práv, právní lékaře a vládní právníky. ALA usiluje o pochopení a harmonizaci 

právních přepisů v zemích ASEAN. Hraje doplňkovou úlohu při prosazování společného 

záměru ASEAN v klíčových otázkách i politikách. 

 

Cíle Právní asociace ASEAN jsou (ASEAN Law Association, 2010): 

- podporovat úzké vztahy, spolupráci a vzájemné porozumění mezi právníky  

ve všech členských zemích ASEAN,  

- poskytovat organizační rámec pro regionální spolupráci: 

 v zákonech zemí ASEAN, v oblasti studia a výzkumu, s cílem harmonizovat  

je dle sociálního a ekonomického rozvoje regionu, 

 při podpoře a snadnější spolupráci či koordinaci činností a provádění projektů 

spolupráce mezi organizacemi právníků, právnických fakult, právních 

výzkumných centrech atd. v zemích ASEAN, 

 v oblasti podpory, výměny a šíření informací daných zákonů, právních systémů  

a právního vývoje v zemích ASEAN, 

 s účelem naplnění shora uvedených cílů v různých publikacích, časopisech, 

zpravodajích a na konferencích, setkáních, seminářích a dalších jednáních, 

- zajistit organizační zázemí pro spolupráci zemí v oblasti vyvarování se konfliktům  

či řešení právních sporů v mezinárodních smlouvách v rámci regionu, 

- spolupracovat s mezinárodními, regionálními, národními a dalšími organizacemi  

při podpoře výše uvedených cílů. 

 

V čele ALA stojí prezident, pod ním jsou víceprezidenti a poté generální tajemník. 
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2.3 Shrnutí 

 

Sdružení národů jihovýchodní Asie vzniklo postupnou integrací zemí jihovýchodní 

Asie. K jeho založení došlo až po oproštění se od koloniálních mocností, tedy po nabytí 

politické samostatnosti. V případě ekonomického hlediska tomu tak nebylo. Stále existovala 

ekonomická závislost na rozvinutých zemích. Některé státy v jihovýchodní Asii byly velmi 

velké, ale méně rozvinuté (Indonésie) a na druhou stranu malé, ale rozvinuté (Singapur). 

Nesplňovaly tak prointegrační faktor stejnorodosti států, nejen co do velikosti, ale především 

v úrovni ekonomického rozvoje. Avšak na vytvoření integrace měly státy společný zájem – 

stabilizovat bezpečnost v regionu a urychlit ekonomický rozvoj, což je jeden z faktorů „pro“ 

integraci.  

 

Pro vznik ASEAN ale moc faktorů nenahrávalo. Existovala totiž převaha 

antiintegračních sil. Státy byly izolované, kolonizované a se špatnou infrastrukturou. 

Objektivně zde existovaly obrovské národnostní rozdíly, diference v ekonomické úrovni  

i náboženské odlišnosti. Tyto skutečnosti vedly k různým střetům v regionu. Probíhaly  

spory o území (Malajsie x Singapur), střety nacionalistů a komunistů i náboženské konflikty 

(Indonésie). Přesto Filipíny, Malajsie, Indonésie, Thajsko a Singapur našly společné politické, 

bezpečnostní, ekonomické i sociální cíle a vytvořily ASEAN. Sdružení bylo založeno  

na základě dohody, tzn. formálně. Tato dohoda, Bangkokská deklarace, stanovovala nejen její 

cíle, ale také její postup činností založený na konsensu, dobrovolnosti, postupných krocích  

a úmluvách. Deklarace neukládala žádné konkrétní povinnosti, nebyla politicky závazná. 

Předpokladem ovšem bylo, že když státy vstupují do sdružení dobrovolně, budou ji z vlastní 

vůle dodržovat a spolupracovat. ASEAN tak vytvořily státy, jež měly společné hodnoty a cíle.  

Integraci však bylo zapotřebí nadále prohlubovat. Politické, ekonomické a především obranné 

zájmy sdružení hrály v regionu velkou roli, a proto se ASEAN začal orientovat na spolupráci 

jak se sousedními státy v regionu, tak i se státy z jiných částí světa. 
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3 NAPLŇOVÁNÍ INTEGRAČNÍCH TENDENCÍ ASEAN  

A JEHO VNĚJŠÍ VZTAHY 

 

Na počátku své existence, ASEAN usiloval především o dosažení spolupráce  

ve vojenskopolitické a mezinárodněpolitické oblasti. Vznik sdružení spadá do období 

II. světové války, kdy vytváření regionálních seskupení ve světě bylo relativně pomalé 

a většinou představovalo nízký stupeň integrace. Tomu odpovídá i fakt, že integrace ASEAN 

byla do počátku 90. let 20. století převážně jen jakási forma volné politické, ekonomické  

a bezpečnostní spolupráce. S ústupem mezinárodního napětí se pomalu orientace přenesla  

na integraci v ekonomické oblasti. První dekáda existence ASEANu (1967 – 1977) nepřinesla 

významné změny v ekonomické situaci členských zemí. Následující desetileté období 

již přineslo oživení a ekonomický růst
14

. Státy se začaly orientovat na modernizaci 

hospodářství a expanzi exportu. Chtěly snížit počet lidí žijících v chudobě
15

, zlepšit jejich 

vzdělání, úroveň zdravotnictví, životní úroveň i prodloužit délku života
16

.  

 

3.1 Ekonomický a politický vývoj ASEAN od 70. let 20. století 

do současnosti 

 

Základní podnět pro posílení ekonomické spolupráce vznikl na ministerském setkání 

v Manile, v roce 1977(ASEAN, 2009a). Výsledkem setkání byl podpis Preferenční obchodní 

dohody (Preferential Trade Agreement – PTA) s celními prioritami obchodu mezi členskými 

státy ASEANu. Jejím cílem bylo vytvoření různých nástrojů pro dosažení liberalizace 

obchodu na preferenčním základu. Jedním takovým nástrojem bylo snížení tarifů 

na jednotlivé komodity. PTA se měla zasloužit o růst obchodu uvnitř regionu. Jeho podíl 

byl nízký, pouhých 12 %. O deset let později (1987) byl přijat Protokol o vylepšení 

a prodloužení platnosti celních preferencí v rámci PTA. Preferenční obchodní ujednání mezi 

členskými státy ASEAN navzájem působilo jako podnět k posílení ekonomické odolnosti jak 

jednotlivých členů, tak i seskupení jako celku, k rozvoji národních ekonomik členských států, 

k rozšíření investičních a výrobních příležitostí, obchodu i příjmů ze zahraničí.  

 

                                                           
14

 viz příloha č. 6 
15

 viz graf 4.1, v následující kapitole č. 4 
16

 viz tab. 4.2, tamtéž 
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I přes existenci PTA však nedošlo k nijak rapidnímu růstu vzájemného obchodu, 

jelikož snížená celní sazba se vztahovala jen na zanedbatelné množství zboží. Státy ASEAN 

byly totiž zaměřeny na prosazování hospodářské strategie založené na výrobě nahrazující 

dovoz
17

. Tzn. nahrazování dovážených výrobků v tuzemsku vyráběnými výrobky 

zpracovatelského průmyslu. Otázka větší liberalizace vzájemného obchodu přišla 

až v 90. letech 20. století. Státy jihovýchodní Asie začaly mít obavy o omezení exportních 

příležitostí na úkor rychle se rozvíjejících obchodních bloků, jako byla Evropská unie (EU)  

či Severoamerická zóna volného obchodu (NAFTA). Z tohoto důvodu se pozornost začala 

pomalu přesouvat na regionální partnery. Thajsko přišlo s vytvořením zóny volného obchodu.  

 

3.1.1 Zóna volného obchodu ASEAN 

 

Důležitým stupeň ekonomické spolupráce a integrace Asijského seskupení bylo 

vytvoření vlastní regionální ekonomické integrace na subkontinentální úrovni. Byla jí Zóna 

volného obchodu ASEAN (ASEAN Free Trade Area – AFTA)
18

. Motivem pro vytvoření 

AFTA byla snaha posunout kvalitativně ekonomickou kooperaci od pouhé spolupráce 

k integraci regionálních ekonomik. Na jednotlivé ekonomiky sdružení se pohlíželo jako na 

model pro rozvojové země, tj. orientované na rozvoj, export, otevřené zahraničním investicím 

a řízené soukromým sektorem. Od roku 1992 tak AFTA představuje nový přístup zemí 

ASEAN k ekonomické liberalizaci. Na jejím základě měla být v průběhu období 1993 – 2008 

eliminována cla a netarifní překážky obchodu. Základem pro fungování oblasti volného 

obchodu mezi státy AFTA je smlouva ze dne 28. ledna 1992 s názvem Společný efektivní 

celní sazebník (Common Effective Preferential Tariff – CEPT). Požaduje, aby se celní sazby 

uvalené na širokou škálu výrobků, s nimiž se obchoduje v rámci regionu, snížily na méně než 

5 % během patnácti let (Plummer M. a E. Jones, 2006).  

 

Členské státy si stanovily, že k 1. lednu 2003 dojde ke snížení úrovně tarifů  

(s výjimkou zemědělských tarifů) na max. 20 % a k 1. lednu 2008 se měly maximální tarify 

pohybovat v rozmezí 0 – 5 % (Zlý, 2004b). Vzhledem k množství bariér byl tento plán 

snižování cel rozložen na delší časové období.  

 

 

                                                           
17

 tzv. strategie substituce importu 
18

 viz graf 3.1 



31 
 

Graf 3.1 Zóna volného obchodu ASEAN 

Zdroj: Politik Und Zeitgeschichte, 2012  

 

Jednotlivé fáze odstranění cel v souladu s plány a závazky stanovené v CEPT-AFTA 

(ASEAN Secretariat, 2008): 

I. fáze – odstranění dovozních cel na všechny výrobky, s výjimkou vysoce 

citlivých výrobků (rýže) do roku 2010 pro ASEAN-6
19

 a do roku 2015 

s možností prodloužení do roku 2018 pro CLMV
20

; 

II. fáze – odstranění dovozních cel na produkty v prioritních odvětvích
21

 integrace 

do roku 2007 pro ASEAN-6 a do 2012 pro CLMV; 

III. fáze – snížení cel u zbývajících výrobků na 0 – 5 % do 1. ledna 2010 pro 

ASEAN-6 a do 1. ledna 2013 pro Vietnam, od 1. ledna 2015 pro Laos  

a Myanmar a od 1. ledna 2017 pro Kambodžu.  

 

Skutečné zobrazení úrovně celních tarifů za období 2000 – 2010 lze vidět na grafu 3.2. 

Z grafu tedy vyplývá, že stanovených cílů k roku 2010 bylo dosaženo. 

 

                                                           
19

 Filipíny, Indonésie, Singapur, Brunej, Malajsie, Thajsko. 
20

 Kambodža, Laos, Myanmar, Vietnam. 
21

 Např. výrobky ze dřeva a z gumy, automobilový a textilní průmysl, rybolov či elektronika. 
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Graf 3.2 Úroveň celních tarifů při importu z ASEANu v letech 2000 – 2010, v % 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2010 

 

CEPT stanovuje také odstranění netarifních překážek (množstevní omezení, normy). 

Veškeré netarifní překážky mají být odstraněny do roku 2010 v zemích ASEAN-5, do r. 2012 

na Filipínách a do roku 2015 s pružností do r. 2018 pro CLMV (ASEAN Secretariat, 2008). 

 

ASEAN se snažil i o dosažení růstu vzájemné obchodní výměny. Graf 3.3 zobrazuje, 

že se export v roce 2003 ve srovnání s rokem 1993 zvýšil do Austrálie, na Nový Zéland,  

do Číny, Indie a také v rámci ASEANu. Naopak do Japonska, EU či USA se export snížil. 

 

Graf 3.3 Vývoz ASEANu do partnerských zemí/regionu v roce 1993 a 2003, v % 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2010; vlastní zpracování 
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Graf 3.4 Dovoz ASEANu z partnerských zemí/regionu v roce 1993 a 2003, v % 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2010; vlastní zpracování 

 

Co se týče dovozu do ASEANu (viz graf 3.4), u většiny zemí či regionu poklesl. 

Největší nárůst v dovozu byl v rámci seskupení samotného, dále se dovoz zvýšil u Číny  

a Koreji.  Nejmenší podíl na dovozu do ASEANu mají Indie a Austrálie s Novým Zélandem. 

 

Graf 3.5 Vývoj obchodu ASEANu v letech 1993 – 2009, v mld. USD 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2010 

 

Graf 3.5 vykazuje vývoj obchodu sdružení po založení zóny volného obchodu. 

Lze konstatovat, že obchod rapidně vzrostl. Převážně tomu napomohlo postupné odstraňování 

tarifních i netarifních překážek, na kterých se sdružení dohodlo. 
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Účelem členských státu AFTA bylo dále zvýšení konkurence i spolupráce z důvodu 

zajištění větší atraktivnosti regionu jihovýchodní Asie pro ostatní světové regiony. Nebyly 

zde však řešeny oblasti obchodu službami a investiční zóna. Na spolupráci v těchto oblastech 

se členové sdružení dohodli později. Těmto dohodám ještě předcházel první krok 

k mezivládnímu dialogu. 

 

3.1.2 Další smluvní a institucionální vývoj ASEAN v 90. letech 20. století 

 

Výsledkem 26. setkání ministrů v Singapuru ve dnech 23. – 25. července 1993  

bylo rozhodnutí členských států dále prohlubovat ekonomickou a politickou spolupráci 

s cílem zajistit mír i prosperitu asijsko-pacifického regionu (ASEAN Secretariat, 2011a). 

Rozšíření aktivit ASEAN se projevilo v oblasti zahraniční politiky a vnějších vztahů. 

Vyústěním byl vznik nové instituce pro bezpečností dialog v Asii (1994), Regionální fórum 

ASEAN (ASEAN Regional Forum – ARF). Instituce sdružuje země s vlivem na bezpečnost 

asijsko-tichomořské oblasti. Poskytuje prostředí, ve kterém mohou členové diskutovat 

o aktuálních otázkách či rozvíjení spolupráce v této oblasti a k zajištění míru.  

 

Na 27. zasedání ministrů ASEAN z roku 1994 bylo řečeno, že: „ARF by se mohl stát 

účinným poradním fórem mezi Asii a Pacifikem na podporu otevřených rozhovorů  

na politické a bezpečnostní spolupráci v regionu. V této souvislosti bude ASEAN 

spolupracovat se svými partnery s cílem přinést konstruktivní vzor vztahů v Asii a Tichomoří 

(ASEAN Secretariat, 2011a).“ 

K cílům ARF patří: 

- podpora konstruktivních rozhovorů a konzultací o politických a bezpečnostních 

otázkách společného zájmu, 

- zajištění většího úsilí o budování důvěry a preventivní diplomacie v asijsko-

tichomořském regionu. 

 

Chce-li země vstoupit do fóra a stát se jedním z dalších členských států, je povinna 

splnit vstupní kritéria (ASEAN Regional Forum, 2011): 

1. Závazek – všichni noví účastnicí, suverénní státy, se zavazují spolupracovat  

na dosažení klíčových cílů ARF. Před vstupem by měli všichni noví účastníci 

souhlasit s dodržováním závazku a plně respektovat rozhodnutí a prohlášení ARF.  
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2. Význam – nový účastník by měl být přijat pouze tehdy, jestliže to může ovlivnit 

mír a bezpečnost. 

3. Postupné rozšiřování – koordinace počtu účastníků k zajištění účinnosti ARF,  

na zvládnutelnou úroveň. 

4. Konzultace – všechny žádosti o účast musí být předloženy předsedovi ARF,  

který je bude konzultovat s ostatními členy ARF a zjistí, zda existuje nějaký 

konsenzus pro přijetí nového účastníka. Skutečné rozhodnutí o účasti pak bude 

vydáno ministry. 

 

Regionální fórum ASEAN nebyl v počtu účastníků nijak limitován. Členem se může 

stát jakýkoli stát, nemusí nutně pocházet z asijsko-pacifické oblasti
22

. Všichni členové 

ASEAN jsou automaticky členové ARF.  

 

V příštím roce (1995), na pátém formálním summitu podepsaly státy sdružení 

Rámcovou dohodu ASEAN o službách (ASEAN Framework Agreement on Services – 

AFAS). Dohoda usiluje o odstranění omezení obchodu se službami a posílení spolupráce 

v oblasti služeb v rámci regionu. Dne 7. října 1998 v Manile podepsali ministři seskupení 

Rámcovou dohodu ASEAN o investiční zóně (Agreement on the ASEAN Investment Area 

– AIA). AIA doporučuje investorům, aby přijali regionální, investiční strategii z důvodu 

získání většího prostoru pro dělbu práce a průmyslových aktivit v celém regionu, vytváření 

nových příležitostí pro průmysl a konkurenceschopnost. Dohoda podporuje volnější tok 

kapitálu, kvalifikovaných pracovníků, profesionálů a technologií. Určuje také linii aplikace 

preferenčního přístupu
23

 do roku 2010 pro investory v rámci ASEANu a do roku 2020  

pro investory mimo něj (International Enterprise Singapore, 2010a).  

 

Na druhém neformálním summitu v roce 1997, v Kuala Lumpur přijaly členské státy 

ASEANu důležitý dokument – Vizi do roku 2020, kde si vytyčily hlavní úkoly,  

jež by měly být do roku 2020 splněny (ASEAN Secretariat, 2009b). Vize obsahovala 

i střednědobý plán pro dosažení regionálního rozvoje a blahobytu prostřednictvím regionální 

spolupráce během následujících 20 let od podpisu. Zdůrazňuje potřebu orientace 

na budoucnost jako nevyhnutelnou reakci na poslední ekonomickou krizi. Hlavním úkolem 

                                                           
22

 V současnosti jsou členy ASEAN (Indonésie, Brunej, Kambodža, Malajsie, Myanmar, Filipíny, Singapur, 

Thajsko, Vietnam), Austrálie, Bangladéš, Kanada, Čína, EU, Indie, Japonsko, Korea, Laos, Mongolsko, Nový 

Zéland, Pákistán, Papua Nová Guinea, Rusko, Srí Lanka, Timor a USA. 
23

 Preferenční neboli výhodnější přístup. Nejprve mají přednost investoři ze zemí ASEAN a poté i mimo ně. 
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byla plná liberalizace v ekonomické oblasti a prohloubení integrace. Dále mělo sdružení 

upevňovat a rozšiřovat regionální vazby mimo ASEAN k vzájemném prospěchu a posílení 

multilaterálního obchodu. Oblast zájmu směřovala také k posílení rozvoje lidských zdrojů 

prostřednictvím kvalitního vzdělání, zvyšování kvalifikace a pracovních schopností. 

Neopomenulo se ani na problém diferencí v ekonomickém rozvoji, chudobu a sociálně-

ekonomické rozdíly, jež má ASEAN stále snižovat.  

 

3.1.3 Významné dohody ASEAN na začátku 21. století 

 

Významný dokument rozšiřující cíle Sdružení, a jež je považován za historický krok 

směrem k regionální integraci, byl přijat v říjnu 2003 na Bali – II. deklarace o shodě členů 

ASEAN (Declaration of ASEAN Concord II. (DAC II.) = Bali Concord II.). Dokument 

je provázen řadou specifických cílů a pracovních plánů. Oficiální plány zahrnují Hanojský 

akční plán 1997 –2003 (Hanoi Plan of Action – HPA), Vientianský akční program 2004 – 

2010 (Viantiane Action Programme – VAP) a Plán pro společenství ASEAN 2009 – 2015 

(Roadmap for an ASEAN Community). Výsledkem DAC II. bylo rozhodnutí vytvořit 

Společenství států ASEAN do roku 2015, jež bude založeno na 3 pilířích – politicko-

bezpečnostní spolupráce, ekonomická spolupráce a socio-kulturní spolupráce,  

za účelem zajištění trvalého míru, stability a prosperity v regionu (ASEAN, 2009a). 

Rozhodnutí vytvořit tři pilíře spolupráce bylo v reakci na výzvy, které přinesla globalizace, 

ekonomická a bezpečnostní situace po finanční krizi v Asii z roku 1997. Zároveň hrály roli 

teroristické útoky, jež měly vážný dopad na region i zbytek světa. Mimo jiné DAC II. 

potvrzuje instituci ARF za hlavní fórum pro regionální bezpečnostní dialog a primární fórum 

pro posílení politické a bezpečnostní spolupráce v asijsko-pacifickém regionu  

 

Pro dosažení stanoveného cíle a spolupráce ve všech třech oblastech byly ustanoveny 

tři speciální komunity ASEANu. Stalo se tomu 7. října 2003 a jednalo se o Politicko-

bezpečnostní společenství ASEAN, Ekonomické společenství ASEAN a Socio-kulturní 

společenství ASEAN (ASEAN, 2009a).  

 

Politicko-bezpečnostní společenství ASEAN 

 

Politicko-bezpečnostní společenství ASEAN (ASEAN Political-Security Community 

– APSC) bylo vytvořeno za účelem zajištění mírového soužití států v regionu a života 
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v právním, demokratickém a harmonickém světě. APSC je zaměřeno na prevenci, vytváření 

norem, politický vývoj, řešení konfliktů a operace související s nastolením míru  

po konfliktech. Především se jedná o komplexní přístup k bezpečnosti, jež uznává propojení 

vztahů politických, ekonomických, sociálních, kulturních a environmentálních pro dosažení 

rozvoje integrace. Zároveň má být ASEAN dynamický a orientovaný na bilaterální vztahy.  

O posílení právní a soudní infrastruktury v jednotlivých státech má být zodpovědná instituce 

založena za tímto účelem již v roce 1979, Právní asociace ASEAN.  

 

Významný krok k vytvoření politicko-bezpečnostního společenství udělali členové 

sdružení na setkání ministrů zahraničních věcí ASEAN v Jakartě dne 15. prosince 2008,  

kde přijaly Chartu ASEAN (ASEAN, 2009b). V platnost vstoupila po ratifikaci všech členů 

ASEAN (2008). Posledním státem, který završil proces ratifikace, bylo Thajsko. Dokument 

stanovuje pravidla členství, jeho hodnoty a představuje odpovědnost zúčastněných států 

dodržovat předpisy. Charta je právně závaznou dohodou mezi deseti členskými státy ASEAN. 

Její význam lze spatřovat v novém právním rámci, kdy transformuje ASEAN na právnickou 

osobu a připisuje mu právní subjektivitu. 

 

Ekonomické společenství ASEAN 

 

Další ustanovenou komunitou bylo Ekonomické společenství ASEAN (ASEAN 

Economic Community – AEC). Jeho cílem je stabilní, konkurenceschopný a prosperující 

ekonomický region. Na základě Vize 2020 má AEC vytvořit stabilní, prosperující a vysoce 

konkurenční ekonomickou oblast ASEAN, ve které existuje volný pohyb zboží, služeb, 

investic a kapitálu, spravedlivý ekonomický rozvoj, dochází ke snížení chudoby a sociálně-

ekonomických rozdílů do roku 2020. Předpokládal vytvoření jednotného trhu a výrobní 

základny, urychlení regionální integrace v prioritních odvětvích a posílení institucionálních 

mechanismů ASEAN. Oblasti spolupráce měli zahrnovat rozvoj lidských zdrojů a budování 

kapacit, uznávání odborných kvalifikací, užší spolupráci v oblasti makroekonomické  

a finanční politiky, opatření financování obchodu, lepší infrastrukturu a komunikační 

propojení, rozvoj elektronických transakcí, integraci průmyslu v celém regionu na podporu 

regionálních zdrojů a posílení účasti soukromého sektoru na budování AEC. K výhodám AEC 

patří růst regionální spolupráce, růst zahraničních investic (jako jednotný trh bude mnohem 

zajímavější pro zahraniční investory), příležitosti pro růst cestovního ruchu  

či internacionalizace zdravotní péče.  
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Na zasedání ministrů v roce 2006 se členové ASEANu dohodli na vypracování 

jednotného a koherentního plánu pro vytvoření AEC do roku 2015. Summit ASEAN v lednu 

2007 plán urychlit zřízení AEC do roku 2015 potvrdil. Tento plán tak představuje realizaci 

konečného cíle ekonomické integrace, jež je založena na sblížení zájmů členských států 

ASEAN. Dále má vést k jejímu prohloubení a rozšíření prostřednictvím stávajících i nových 

iniciativ v jasně stanovených lhůtách.  

 

Rozvoj AEC byl však kritizován. Tempo liberalizace bylo pomalé. Odstraňování 

celních i necelních překážek je vázáno mechanismem CEPT, přesto závisí v realitě na vůli 

členských států dané překážky eliminovat, tj. na principu unilateralismu. Seskupení 

nedisponuje takovými nástroji, které by donutily členské státy dodržovat přijaté závazky  

a postupovat kolektivně, obzvlášť v době hospodářských obtíží. Problémem je také odmítavý 

postoj členských států k přenesení části své suverenity na společné orgány.  

 

Graf 3.6 Průběh začleňování položek do systému CEPT s nulovým celním tarifem,  

za období 2000 – 2010, v % 

Zdroj: ASEAN Economic Community, 2010 

 

Průběh růstu bezcelních položek vykazuje graf 3.6. Největší změna nastala mezi roky 

2002 a 2003, kdy bylo do systému CEPT začleněno o 25 % více výrobků. Poté se dá říci,  

že byl růst kontinuální. Dle hodnotících zpráv na zasedání AFTA v srpnu 2006 bylo již 
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 99,77 % výrobků v zemích ASEAN-6
24

 v celním pásmu 0 – 5 % a 90,96 % v zemích 

CLMV
25

. Průměrná sazba v systému CEPT tedy byla 1,74 %, z původních 12,76 % v roce 

1993 (ASEAN Secretariat, 2006). Dovozní cla byla k 1. lednu 2010 nulová pro širokou škálu 

zemědělských produktů, ze kterých lze zmínit cibuli, česnek, čaj, cukr, rýži, sójové boby 

či palmový olej. Z produktů, u kterých poklesla sazba na 5%, lze uvést zrna kávy, kopr, 

brambory a řezané květiny. Snížení celních tarifů s sebou přineslo i určitá negativa. Thajsko 

se např. obávalo, že Vietnam bude mít nižší výrobní náklady na rýži, a tím by přišlo o 0,5% 

podíl na obchodu s rýží, tj. 13 mil. USD (Business-in-Asia, 2010).  

 

V roce 2010 byl také povzbuzen silný ekonomický růst v regionu (7,6 %) a integrace  

AEC se urychlila. ASEAN splňoval své závazky AEC z 67,9 % (ASEAN Secretariat, 2011a). 

V rámci cíle vytvořit jednotný trh a výrobní základu byl ASEAN nucen provést revizi 

stávající politiky a strategie a přijal pilotní projekt s názvem „ASEAN Single Window“
26

. 

Pro zvýšení konkurenceschopnosti vyvinul ASEAN nové dohody a plány pro posílení 

integrace dopravy (Brunejský akční plán, Multilaterální dohoda o úplné liberalizaci osobní 

letecké dopravy), energie, informačních technologií či podpory duševního vlastnictví 

(Strategický plán ASEAN pro podporu duševního vlastnictví 2011 – 2015). Pro udržitelný 

hospodářský rozvoj ASEAN, musí členské státy dosáhnout snížení rozdílů v úrovni rozvoje. 

Cílem je zaměřit se na technickou pomoc a podporu při budování kapacit v CLMV. Oblasti 

BIMP
27

 a IMT
28

 posílily, a to především z důvodu vyšší míry spolupráce s bilaterálními 

partnery a dárci (ASEAN Secretariat, 2011a). V roce 2011 naplňoval ASEAN své závazky 

k vytvoření AEC ze 74 %. Letos (2012) byly nulové sazby v rámci ASEAN u 99,65 % celních 

položek ASEAN-6 a 98,76 % pro Kambodžu, Laos, Myanmar a Vietnam (ASEAN 

Secretariat, 2012). 

 

Na podporu integrace ASEANu do světové ekonomiky vstoupila dne 17. května 2010 

v platnost Dohoda o obchodu se zbožím ASEAN (ASEAN Trade in Goods Agreement – 

ATIGA), jež slučuje a zjednodušuje veškerá společná ustanovení v rámci CEPT (ASEAN 

Secretariat, 2010b). Některé státy se pak rozhodly jej úplně nahradit. Cílem této dohody 

                                                           
24

 Indonésie, Filipíny, Malajsie, Thajsko, Brunej, Singapur. 
25

 Kambodža, Laos, Myanmar, Vietnam. 
26

 Projekt „ASEAN Single Window“ je národní jednotný systém dovozů či vývozů, který umožňuje příslušným 

úřadům rychle zpracovat údaje při odbavení na hranicích jednotlivých států, tzn. jedna pasová kontrola, 

jednodušší a rychlejší doba zpracování a transparentnější způsob podnikání. 
27

 Brunej, Indonésie, Malajsie, Filipíny. 
28

 Indonésie, Malajsie, Thajsko. 
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je dosáhnout volného pohybu zboží v zemích Sdružení jako jeden z hlavních podmínek 

vytvoření jednotného trhu a výrobní základny pro hlubší ekonomickou integraci regionu. 

Zahrnuje celní liberalizaci, odstranění netarifních překážek, pravidel původu, usnadnění 

obchodu atd. Hlavním cílem je tedy realizace projektu Ekonomického společenství ASEAN 

do roku 2015. ATIGA nabyla právní účinnosti za 90 dní od vstupu v platnost pro Brunej, 

Indonésii, Malajsii, Filipíny, Singapur a Thajsko. Pro Kambodžu, Laos, Myanmar a Vietnam 

až za 180 dní. 

 

Socio-kulturní společenství ASEAN 

 

Poslední nově vytvořenou komunitou bylo Socio-kulturní společenství ASEAN 

(ASEAN Socio-cultural Community – ASCC). Cílem této komunity bylo integrovat státy 

jihovýchodní Asie na základě společné regionální integrity, zvýšením životního standardu,  

a poskytnutím pracovních i studijních příležitostí. Mezi oblasti spolupráce patří kultura, 

umění, zvládání katastrof, vzdělávání, životní prostředí, zdraví, práce, rozvoj venkova  

a vymýcení chudoby, sociální péče a vývoj, mládež a civilní služba. 

 

Sociální rozvoj států ASEAN je omezen znepokojujícím stavem lidských práv 

v některých zemích jihovýchodní Asie, z nichž nejhorší situace je v Barmě. Veškeré výzvy 

sdružení k neprodlenému procesu demokracie totiž barmská vláda ignoruje, a ASEAN tak 

není schopen zaujmout jasné stanovisko k tomuto problému. Svou roli hraje i zásada 

nevměšování se do vnitřních záležitostí členských států.  

 

ASEAN se dále pokoušel prohloubit stávající formy integrace za hranici volného 

obchodu a formovat širší regionální seskupení. Pomocí různých typů formální integrace nebo 

ekonomické spolupráce se tak k sobě snaží připojit významné země v oblasti.  

 

3.2 Spolupráce ASEAN s vybranými státy asijsko-tichomořského regionu  

 

Sdružení národů jihovýchodní Asie je dle Cihelkové (2010), potenciálním integračním 

jádrem celého regionu, na něhož se pomocí různých typů formální integrace či ekonomické 

spolupráce chtějí navázat další země i mimo asijsko-tichomořský region. K zesílení integrace 

měly státy jihovýchodní Asie různé důvody. Hlavním důvodem bylo, že země čelily finanční 
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a ekonomické krizi v letech 1997 – 1998 a mnohé z nich se dostaly do recese. Krize 

tak posloužila k rychlejšímu postupu k další ekonomické integraci, jejímž cílem mohlo být 

snížení citlivosti regionu na podobné ekonomické výkyvy v budoucnu. Dalším důvodem 

k zesílení integrace byla nespokojenost s pokrokem liberalizaci v rámci mezikontinentální 

integrace – Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (Asia-Pacific Economic 

Cooperation – APEC).  Oficiálně byl APEC založen dvanácti státy
29

 v roce 1989. Brzy se stal 

hlavním fórem pro politickou a ekonomickou spolupráci v asijsko-tichomořském regionu. 

Není založen na žádných smluvních závazcích, funguje na otevřeném dialogu a rovnocenném 

respektování stanovisek. Postupem času přistupovali další země a v současnosti sdružuje 

21 členů
30

, včetně tří největších světových ekonomik (Číny, Japonska, USA). Jeho cílem  

je liberalizace obchodu a investic, usnadnění obchodu a ekonomická a technická spolupráce. 

Přispívá k ekonomickému růstu a zlepšení pracovních příležitostí i životní úrovně občanů 

v zainteresovaných zemích
31

.  

 

ASEAN se tedy stále více přikláněl k odstraňování ekonomických bariér v užším 

okruhu sousedních zemí. 

 

V liberalizaci s nečlenskými zeměmi ASEAN prosazoval principy otevřeného 

regionalismu a spolupracuje s nimi převážně ve formě ASEAN+X. V případě úspěšné 

vzájemné liberalizace by formace ASEAN+X mohly představovat první etapu pro vytvoření 

rozsáhlejší asijsko-tichomořské oblasti volného obchodu. Problémem je ale silná heterogenita 

zúčastněných zemí s odlišnými ekonomickými zájmy.  

  

3.2.1 ASEAN+3 

 

V roce 1997 byla zahájena činnost platformy ASEAN+3, tj. země ASEAN plus 

Japonsko, Čína a Jižní Korea. Vznik ASEAN+3 byl podnícen možností posílení jeho 

vyjednávací pozice a pro celou oblast možnost vyrovnat se Evropě. Proč ale zrovna Čína, 

Japonsko a Jižní Korea? Především jde o geografickou blízkost. Dalším důvodem byla 

příležitost získat od nich pomoc ke snížení rozdílu mezi původními a novými členy sdružení. 

                                                           
29

 Austrálie, Brunej, Kanada, Indonésie, Japonsko, Korea, Malajsie, Nový Zéland, Filipíny, Singapur, Thajsko, 

USA. 
30

 Zakládající státy + Hong Kong, Čína, Tchaj-wan (1991); Mexiko a Papua Nová Guinea (1993); Chile (1993); 

Peru, Rusko a Vietnam (1998). 
31

 Hlubším vztahem ASEAN a APEC se tato práce dále nebude zabývat. 
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Japonsko a Jižní Korea nabídly rozvojovou pomoc Vietnamu, Myanmaru, Kambodže  

a Laosu. Sekretariát ASEANu obdržel fondy finanční pomoci na projekty podpory integrace. 

Platforma také v době ekonomické krize posílila finanční a měnovou spolupráci s cílem 

zmírnit dopady krize a do budoucna předcházet podobnému vývoji. Asijská finanční krize  

je jedním z hlavních faktorů rozvoje nového regionalismu ve východní Asii.  

 

Jednotlivá setkání ASEAN+3 probíhají na úrovni summitů i na úrovni ministerské. 

Představitelé uvedených zemí se dohodli na vytvoření dvou skupin navrhujících cestu budoucí 

spolupráce v regionu, resp. její formální ukotvení. První skupinou byla East Asian Vision 

Group (EAVG) tvořená třinácti představiteli vlád z ASEAN+3 a generálního tajemníka 

ASEAN. Jejím úkolem bylo nastínit obecnou vizi kooperující východní Asie a definovat 

prioritní oblasti spolupráce. Druhou skupinou navazující na první byla East Asian Study 

Group (EASG), ve které se administrativní pracovníci formace ASEAN+3 snažili navržené 

obecné cíle a priority zpracovat do podoby konkrétních politických iniciativ.  

 

V roce 2002 pak všechny státy ASEAN, Čína, Japonsko a Jižní Korea zvažovaly 

vytvoření Východoasijského ekonomického společenství (East Asia Economic Community 

– EAEC) (Plummer M. a E. Jones, 2006). Avšak Čína, Japonsko a Jižní Korea daly najevo, 

že nemají zájem o integraci do takové míry, zejména o hospodářskou unii, jež by zahrnovala 

dva hlavní rivaly severovýchodní Asie. I přes tento fakt se členové ASEAN později dohodli 

a podepsali dohodu s cílem dosažení ekonomického společenství ASEAN do roku 2020. 

Vzniknout měla jediná FTA, Východoasijská zóna volného obchodu (East Asian Free Trade 

Area – EAFTA) a Východoasijská investiční oblast (East Asia Investment Area – EAIA). 

Dalším ze sledovaných cílů ASEAN bylo pokračovat ve vytváření užších politických, 

finančních a ekonomických vazeb prostřednictvím návrhů, jež by stanovily tři oddělené zóny 

volného obchodu mezi ASEAN a Čínou, ASEAN a Japonskem a ASEAN a Jižní Koreou.   

 

3.2.1.1 Vztahy ASEAN a Číny 

 

Historie vztahů mezi Čínou a ASEAN je datována od 70. let 20. století, kdy mezi 

sebou začaly navazovat diplomatické vztahy. Nejdříve tyto diplomatické vztahy navázaly 

Thajsko, Malajsie a Filipíny. Spolupráce byla založena na společných zájmech v oblasti 

bezpečnosti, především z důvodu nestability v regionu způsobenou vietnamskou okupací 

Kambodži a konfliktem mezi Čínou a Vietnamem.  
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Čína je ekonomikou orientovanou především na vývoz, a proto se stala konkurentem 

ASEAN jak ve vývozu svých výrobků na trhy třetích zemí, tak i na domácích trzích 

a v přitahování přímých zahraničních investic. Díky zrychlování procesu globalizace, růstu 

počtu regionálních obchodních dohod se Čína stávala světovou velmocí a bylo jen otázkou 

času, kdy dojde k zahájení dialogu o možné realizaci zóny volného obchodu mezi Čínou  

a seskupením ASEAN. Proto byl v roce 2001 vydán dokument s názvem Vytváření užších 

vztahů mezi Čínou a ASEAN ve 21. století. Dokument doporučoval založit zónu volného 

obchodu v průběhu deseti let. Na základě doporučení později začalo vyjednávání  

o prohloubení ekonomické integrace. Jedním z výsledků bylo vytvoření Rámcové dohody  

o všeobecné ekonomické spolupráci mezi Čínou a ASEAN. Mezi hlavní cíle dohody patří 

snížení bariér a prohloubení ekonomických vazeb, snížení nákladů, zvýšení regionálního 

obchodu, investic a ekonomické efektivity i vytvoření partnerství a posílení ekonomické 

stability v regionu východní Asie. Dohoda o zóně volného obchodu (ASEAN-China Free 

Trade Area – ACFTA) byla podepsána v roce 2004 a vstoupila v platnost 1. července 2005 

v zemích ASEAN, 20. července 2005 v Číně. Poskytuje obecné ustanovení pro založení zóny 

volného obchodu pro 6 zemí ASEAN a Čínu do roku 2010
32

, pro Kambodžu, Laos, Myanmar  

a Vietnam do roku 2015 (Plummer M. a E. Jones, 2006).  

 

Tab. 3.1 Plán odstraňování cel pro Čínu a ASEAN 

Rok Závazek 

2005 Nejméně u 40 % položek se sníží clo na 0 – 5 %. 

2007 Nejméně u 60 % položek se sníží clo na 0 – 5 %. 

2010 Odstranění všech celních sazeb. 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2011b; vlastní zpracování 

 

Dohoda o obchodu se službami vstoupila v platnost v roce 2007 a investiční dohoda 

v roce 2010. Realizace sjednané ACFTA zahrnuje postupnou eliminaci tarifních a netarifních 

bariér, liberalizaci obchodu se službami a investicemi, posilování opatření pro podporu 

obchodu, ekonomickou i technickou spolupráci. Intenzivnější spolupráce probíhá v pěti 

sektorech – zemědělství, informační a komunikační technologie, rozvoj lidských zdrojů, 

investice a rozvoj povodí řeky Mekong. Součástí procesu vyjednávání byl program „Early 

Harvest“ z roku 2004 (Plummer M. a E. Jones, 2006). Na jeho základě byly sníženy sazby pod 

průměrnou úroveň AFTA pro živá zvířata, maso, ryby, mléčné výrobky, zeleninu, ovoce a ořechy.  
                                                           
32

 viz tab. 3.1 
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Obchodní výměna mezi ASEAN a Čínou 

 

 Od 90. let 20. století začaly obchodní vztahy mezi členskými státy ASEAN a Čínou 

nabírat na intenzitě. Export ASEAN do Číny v roce 1993 nedosáhl ani 5 mld. USD, ale v roce 

1997 už dosahoval asi 9 mld. USD. V období od roku 2003 do roku 2008 se zvýšil téměř 

trojnásobně, ze 78 mld. USD na 231 mld. USD (viz graf 3.7).  

 

Graf 3.7 Vzájemná obchodní výměna Číny a ASEAN v období 1995 – 2011, v mld. USD 

Zdroj: ASEAN-EU Business Summit, 2012; vlastní zpracování 

 

Průměrné clo při vývozu z ASEAN-6 se od doby oficiálního přijetí ACFTA (1. ledna 

2010) snížilo z 9,8 % na 0,1 % a při vývozu z Číny z 12,8 % na 0,6 %. V tom samém roce 

cca 7 000 položek, se kterými se obchodovalo mezi Čínou a zeměmi ASEAN, měly nulovou 

celní sazbu. Méně rozvinuté státy
33

 ASEAN obdrží bezcelní stav na 90 % svých komodit  

až v roce 2015 (Hong Kong Development Council, 2010).  

 

Zóna volného obchodu mezi ASEAN a Čínou přinesla během svého fungování 

podstatné změny ve vzájemném obchodě. Jejich partnerství se prohlubuje a každým rokem 

postupně sílí. Spolupráce se týká obchodních a ekonomických aktivit, zahrnuje životní 

prostředí, vědu a techniku i právní otázky. Mimo Čínu se ale ASEAN orientoval i na zlepšení 

a prohloubení vztahů s Japonskem. 

                                                           
33

 Vietnam, Laos, Kambodža a Myanmar. 
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3.2.1.2 Vztahy ASEAN a Japonska 

 

Formálně se vztah Japonska se seskupením ASEAN datuje od roku 1977, kdy probíhal 

summit vysokých představitelů ASEAN a Japonska v Kuala Lumpur. Japonsko uznalo 

ASEAN za fungující regionální strukturu a navrhlo budoucí spolupráci. Vzniklo 

tak partnerství, jež významně přispělo k regionálnímu ekonomickému, sociálnímu 

a politickému vývoji. Postupem docházelo k posilnění vztahů v oblasti infrastruktury 

i aplikovaných informačních technologiích. Japonsko také navrhlo nový program pro 

vysokoškolské studenty v zemích ASEAN.  

 

V roce 2003, na pamětním summitu v Tokiu představily obě strany akční plán, 

komplexní rámec pro řešení budoucích vztahů v oblasti ekonomie a financí, politiky  

a bezpečnosti i kulturní výměny a spolupráce. Přesněji 8. října 2003 na Bali, v Indonésii 

podepsali Japonsko a ASEAN Rámcovou dohodu o úplném hospodářském partnerství 

(Comprehensive Economic Partnership – CEP). V roce 2004 přistoupilo Japonsko  

ke Smlouvě o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii (TAC), což představuje jakýsi 

milník v zabezpečení vztahů Japonska a ASEAN. Mimo to státy přijaly v tom samém roce 

také Společné prohlášení o spolupráci v boji proti mezinárodnímu terorismu. Po čtyřech 

letech a jedenácti kolech vyjednávání došlo dne 14. dubna 2008 k podpisu Dohody o úplném 

ekonomickém partnerství (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership – AJCEP). 

Cílem této dohody bylo postupně liberalizovat a usnadnit obchod se zbožím mezi smluvními 

partnery (viz tab. 3.2), zvýšit investiční příležitosti, zajistit ochranu investic, vytvořit rámec 

pro zlepšení ekonomické spolupráce mezi smluvními stranami s dílčím cílem podporovat 

hospodářskou integraci ASEAN a překlenout rozdíly v rozvoji mezi členskými státy ASEAN 

(International Enterprise Singapore, 2010b).  

 

Tab. 3.2 Plán odstranění cel pro Japonsko a ASEAN 

Rok Závazek 

2018 Japonsko má eliminovat 92 % celních tarifů v rámci obchodu se zbožím. 

2018 ASEAN-6 má odstranit 90 % celních tarifů. 

2018 Vietnam má eliminovat 90 % celních tarifů. 

2021 Kambodža, Laos, Myanmar má odstranit 90 % celních tarifů. 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2011b; vlastní zpracování 

 



46 
 

Obchodní výměna mezi ASEAN a Japonskem 

 

Obchodní výměna mezi Japonskem a zeměmi ASEAN začala již dávno před vznikem 

samotného seskupení, avšak vznikem tohoto integračního seskupení začala nová éra obchodní 

a hospodářské spolupráce. Tito účastníci jsou důležitými obchodními partnery.   

 

Export z Japonska do ASEAN a import do Japonska z ASEAN od 80. let 20. století 

postupně rostl (viz graf 3.8). Celkový oboustranný obchod se v roce 2007 rozšířil na více než 

20 bilionů jenů, což představuje 13 % z veškerých japonských výměn. Pro ASEAN 

představuje obchod s Japonskem 10,9 % ze všech jeho obchodních výměn. V roce 2009 

v důsledku světové hospodářské krize poklesla vzájemná obchodní výměna. Následující rok 

celkový obchod vzrostl o 26,7 %, tj. 203,9 mld. USD (ASEAN-Japan Centre, 2012). 

 

Graf 3.8 Vzájemná obchodní výměna Japonska a ASEAN za období 1995 – 2011,  

v mld. USD 

 

Zdroj: ASEAN-EU Business Summit, 2012; vlastní zpracování  

 

Japonsko tak bylo v roce 2010 třetím největším obchodním partnerem ASEAN.  

Na druhou stranu pro Japonsko je ASEAN druhým největším obchodním partnerem. Mezi 

nejvíc exportované komodity ASEAN do Japonska lze zařadit nerostná paliva, minerální 

oleje, elektrické stroje, přístroje a zařízení, jaderné reaktory, kotle, dřevo a výrobky ze dřeva, 

ryby, korýše, plasty nebo kaučuk. 
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3.2.1.3 Vztahy ASEAN s Koreou 

 

Korejská republika zahájila kolektivní vyjednávání s ASEAN v roce 1989. Je součástí 

Regionálního fóra ASEAN a zároveň formace ASEAN+3. Mimo to je jedním ze zakládajících 

členů Východoasijského summitu. Jako jeden z partnerů ASEAN požaduje spolupráci 

v bilaterálních, regionálních i mezinárodních otázkách. Sdružení uzavřelo i s Koreou dohodu 

zakládající zónu volného obchodu se zbožím (ASEAN-Korea Free Trade Area – AKFTA), 

která posílila vzájemný obchod a investice mezi ASEAN a Koreou. V platnost vstoupila 

v červnu 2007. Dohoda stanovuje postupnou eliminaci celních sazeb v rámci bilaterálního 

obchodu (viz tab. 3.3). V roce 2009 vstoupila v platnost dohoda o volném obchodu  

se službami a investicemi. O rok později (2010) přijaly strany společnou deklaraci o ASEAN-

Korejském strategickém partnerství pro mír a prosperitu a akční plán na období 2011 – 2015. 

 

Tab. 3.3 Plán odstranění cel pro Koreu a ASEAN 

Rok Závazek 

2010 Eliminace všech celních tarifů ze strany Jižní Koreji. 

2012 Eliminace všech celních tarifů ze strany ASEAN-5. 

2013 Nejméně u 50 % celních položek se sníží clo na 0 – 5 % pro Vietnam. 

2015 Nejméně u 50 % celních položek se sníží clo na 0 – 5 % pro CLM
34

. 

2016 Nejméně 90 % celních položek za celní sazbu 0 – 5 % pro Vietnam. 

2018 Nejméně 90 % celních položek za celní sazbu 0 – 5 % pro CLM. 

2017 Nulový tarif u všech celních položek pro Vietnam. 

2020 Nulový tarif u všech celních položek pro CLM. 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2011b; vlastní zpracování 

 

Spolupráce ASEAN a Koreji probíhá také v oblasti kultury. Během období od 1995  

do 2006 vzrostl počet korejských návštěvníků zemí ASEAN z 1,1 mil. na 3,53 mil. (ASEAN-

Korea Centre, 2010). V současnosti jsou země ASEAN nejoblíbenější destinací pro korejské 

turisty. Nárůst cestovního ruchu a přistěhovalectví, stejně tak rozšíření obchodu a investic 

mezi Koreou a zeměmi ASEAN, významně přispělo k přeměně Korejské republiky  

na multikulturní, kosmopolitní společnost. 

 

                                                           
34

 Kambodža, Laos, Myanmar. 
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Obchodní výměna mezi ASEAN a Koreou 

 

ASEAN je třetím největším obchodním partnerem Korey, třetí největší investiční 

destinací a druhým největším stavebním trhem vedle Blízkého východu. Zároveň  

je významným dodavatelem přírodních zdrojů do Koreje.  

 

Graf 3.9 Vzájemná obchodní výměna Koreji a ASEAN v letech 1995 – 2011, v mld. USD 

 

Zdroj: ASEAN-EU Business Summit, 2012; vlastní zpracování 

 

Vzájemný obchod Koreji a ASEAN se od roku 1993 podstatně změnil. Dělba práce 

mezi oběma regiony se rozvíjela a prohlubovala. Vývoz ASEAN do Koreje činil v roce 1993 

18,2 % a 40,4 % dovozů z Koreje do ASEAN, zatímco v roce 2003 byly tyto hodnoty 43,2 % 

a 51,9 %. Došlo také k dramatické změně v položkách vývozu ASEAN. V roce 1993 byly 

nejvýznamnějšími vývozními položkami minerální výrobky (43 %), stroje a elektrické 

spotřebiče (18,2 %), dřevo a dřevěné výrobky (17,1 %). Ve srovnání s rokem 2003 se podíl 

exportu minerálních výrobků snížil na 28,8 % a naopak vzrostl podíl vývozu u strojů  

a elektrických spotřebičů na 43,2 % (ASEAN-Korea Centre, 2010). Za období od 2001  

do 2008 se bilaterální obchod téměř ztrojnásobil, z 32 mld. USD na 90 mld. USD (viz graf 

3.9). Nárůst byl způsobem především vytvořením AKFTA. Rok po jejím přijetí se obchod 

zvýšil o více jak 23 %. Díky těmto změnám lze konstatovat, že se vzájemný obchod podstatně 

prohloubil. 
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3.2.2 ASEAN+6  

 

ASEAN však nezůstal jen u vztahů s Čínou, Japonskem a Koreou. Jeho zájem o větší 

prohloubení regionální integrace znamenal posun k dalším bilaterálním vztahům. Do jednání 

o různých formách spolupráce s cílem vytvořit zóny volného obchodu vstoupily rovněž země 

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

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

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

prozkoumávány způsoby, jakými lze prohloubit regionální hospodářskou spolupráci  

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

spíše diskuze.  

 

3.2.2.1 Vztahy ASEAN s Austrálii a Novým Zélandem 

 

Historie vztahů ASEAN a Austrálie-Nový Zéland je datována od 70. let 20. století, 

kdy tyto státy začaly rozvíjet dialog na mezivládní úrovni v oblasti politické, bezpečnosti, 

rozvojové a ekonomické spolupráce. Obchodní dohoda o užších ekonomických vztazích mezi 

Austrálií a Novým Zélandem (ANZCERTA
35

), zkráceně Užší ekonomické vztahy (CER), 

se v 80. letech stala iniciátorem interregionálních vyjednávání. Na počátku 90. let minulého 

století se obě země aktivně podílely na činnosti Regionálního fóra ASEAN,diskusní platformy 

pro bezpečnostní otázky v regionu, a Konferencí následujících po ministerských summitech 

zemí ASEAN, kde významně přispěly k výměně názorů na klíčové regionální  

a mezinárodní otázky.  

  

První fórum ASEAN-Austrálie probíhalo v roce 1974 a byl zde přijat Program 

ekonomické spolupráce ASEAN a Austrálie (ASEAN Australia Economic Cooperation 

Programme – AAECP), který znamenal začátek poskytování rozvojové pomoci zemím 

ASEAN ze strany Austrálie. Cílem pomoci bylo podpořit udržitelný rozvoj v zemích Sdružení 

a realizovat priority regionální spolupráce. Na krytí rozvojových potřeb přispívá také Nový 

                                                           
35

 „Obchodní dohoda o užších ekonomických vztazích mezi Austrálií a Novým Zélandem“ vstoupila v platnost  

1. ledna 1983. Dohodu doplňuje řada dalších dohod, na jejichž bázi byla odstraněna všechna cla a kvantitativní 

restrikce obchodu zbožím k 1. červenci 1990. Dále byl zaveden s určitými výjimkami volný pohyb služeb  

a osob, byla harmonizována řada netarifních opatření ovlivňující toky zboží a služeb, včetně garančních  

a celních otázek, standardů a podnikového práva. 1. ledna 2007 byla přijata pravidla původu umožňující bezcelní 

obchod veškerým zbožím. Od roku 1999 je liberalizován kapitálový trh a pro volný pohyb přímých zahraničních 

investic neexistují žádné podstatné překážky (Waissová a kol., 2009, s. 435). 
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Zéland. Nyní se snaží podporovat především aktivity Iniciativy pro integraci ASEAN 

(Initiative for ASEAN Integration – IAI)
 36

.  

 

AFTA a CER spolu podepsali v roce 2002 Úmluvu o užším ekonomickém 

partnerství. Jednalo se o první transregionální úmluvu ASEAN jako regionálního seskupení 

a vytvoření platformy pro formální uspořádání vztahů mezi zúčastněnými zeměmi. V roce 

2004 podepsaly Austrálie a ASEAN Společnou deklaraci o spolupráci v boji proti 

mezinárodnímu terorismu. Zkoumaly také možnosti využití Regionálního centra pro boj 

s terorismem v jihovýchodní Asii, Indonéského centra vynucení práva, či aktivit Mezinárodní 

agentury pro vynucení práva.  

 

Vztahy Nového Zélandu se zeměmi jižní a jihovýchodní Asie mají stále větší význam. 

Region v roce 2005 přistoupil ke Smlouvě o přátelství a spolupráci ASEAN. V únoru 2009 

podepsaly ASEAN a ANZCERTA Dohodu, zakládající zónu volného obchodu mezi 

ASEAN a Austrálií-Novým Zélandem (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area – 

AANZFTA). V platnost vstoupila 1. ledna 2010 pro Austrálii, Nový Zéland, Brunej, Barmu, 

Malajsii, Filipíny, Singapur a Vietnam. Pro Thajsko 12. března 2010, pro Laos a Kambodžu 

ve dnech 1. a 4. ledna 2011, pro Indonésii 10. ledna 2012. (New Zealand Goverment, 2012a). 

Obsahem dohody je rovněž plán odstranění cel (viz tab. 3.4). Uzavřená dohoda je čtvrtou 

dohodou o volném obchodu po Číně, Jižní Koreji a Japonsku podepsanou seskupením 

ASEAN s jeho partnery. Jedná se o komplexní hospodářskou dohodu, která otevírá nové 

příležitosti milionům obyvatel ASEAN, Austrálie a Nového Zélandu zahrnující obchod 

se zbožím, službami a investice.  

 

Tab. 3.4 Plán odstranění cel mezi Austrálii, Novým Zélandem a ASEAN 

Rok Závazek 

2010 Nejméně u 80 % položek budou 0 – 5 % cla. 

2012 Nejméně u 85 % položek budou 0 – 5 % cla. 

2017 Nejméně u 90 % položek budou 0 – 5 % cla. 

2020 100% odstranění cel. 

Zdroj: AANZFTA, 2012; vlastní zpracování 

                                                           
36

 „Iniciativa pro integraci ASEAN“ byla přijata v listopadu 2000 v Singapuru (ASEAN SECRETARIAT, 

2011a). IAI slouží k upevnění kolektivního úsilí v zemích ASEAN a zúžení propasti jak v rámci rozvoje 

jednotlivých členských států, tak i mezi státy ASEAN a zbytkem světa.  
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Obchodní výměna mezi ASEAN a Novým Zélandem 

 

ASEAN je pro Nový Zéland třetím největším obchodním partnerem a třetím největším 

vývozním trhem. Největšími dovozci jsou Singapur, Malajsie a Thajsko, nejmenšími pak 

Laos či Kambodža. Mezi položky, které tento stát dováží, patří např. minerální paliva, oleje, 

elektrické stroje, železniční vozidla, plast, krmivo pro zvířata či pryž. ASEAN jako celek 

dovážel největší množství výrobků v roce 2008, kdy hodnota dovozu byla 7 036,35 mil. NZD. 

 

Graf 3.10 Vzájemná obchodní výměna Nového Zélandu a ASEAN v letech 2006 - 2011, 

v mil. NZD 

Zdroj: New Zealand Goverment, 2012b, New Zelanad Government, 2012c; vlastní zpracování 

 

 Export ASEANu na Nový Zéland poslední tři roky téměř stagnuje. Jak vykazuje graf 

3.10, je zde jen mírný nárůst. Obchodní bilance Nového Zélandu byla vůči ASEANu deficitní. 

K tomuto stavu došlo z důvodu rozšiřování trhů pro export a rychle se zlepšujícímu vývoji 

cen zemědělských komodit.  

 

Obchodní výměna mezi ASEAN a Austrálii 

 

Největšími obchodními partnery Austrálie v obchodu se zbožím a službami  

jsou asijské země (Čína, Japonsko, ASEAN), země EU a USA. Mezi nejdůležitější položky 

australského vývozu patří tradičně primární produkty, především nerostné suroviny 
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jako železná ruda, uhlí, zlato, ropa a plyn, dále pak zemědělské komodity i služby. 

Rozhodující podíl v dovozu do země mají cestovní ruch, průmyslové výrobky a zařízení 

(surová ropa, osobní automobily atd.). Austrálie dováží také léčiva, telekomunikační zařízení, 

zlato, výpočetní techniku či nákladní dopravní prostředky. Nejsilnější položkou je tedy 

cestovní ruch a dovoz osobních aut.  

 

Graf 3.11 Obchodní výměna mezi Austrálií a ASEAN v letech 2005 – 2010, v mil. AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Australian Government, 2011 

 

Vzájemná obchodní výměna ASEAN a Austrálie (viz graf 3.11) od roku 2005 do roku 

2008 rostla. Mezi léty 2008 a 2009 poklesla. Bylo to výsledkem světové hospodářské  

a finanční krize, poté opět rostla. 

 

Celkově lze říci, že ASEAN bude těžit z většího přístupu na trh přes postupné 

snižování cel až jejich úplné eliminace. Sdružení národů mělo mít nulové sazby od vstupu 

dohody v platnost v roce 2010 pro 96,5 % celních položek a Austrálie a Nový Zéland pro  

84,7 %. V roce 2011 stoupl počet celních položek
37

 s nulovou sazbou ze strany ASEANu  

na 96,7 % a 91,3 % (AANZFTA, 2012). To znamená, že svůj cíl sdružení naplnilo. ASEAN 

ale bude i nadále využívat snížení sazeb až do úplného odstranění cel pro všechny položky 

celního sazebníku. Austrálie a Nový Zéland by měly dosáhnout úplné eliminace cel v roce 

2020.  

                                                           
37

 Při vstupu AANZFTA v platnost získala různá odvětví v Austrálii a na Novém Zélandu významnou 

liberalizaci. Jednalo se o ovocné a zeleninové šťávy, zpracované a konzervované ovoce a zelenina, bavlna, 

minerály a paliva, stroje, elektrické stroje a zařízení, plasty a výrobky z plastů, guma, textil a textilní výrobky, 

oblečení a obuv, vozidla pro cestující, vozidla pro přepravu zboží, nábytek. 
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Mimo celní liberalizace těží poskytovatelé služeb ASEAN také z nových příležitostí 

v různých odvětvích. V Austrálii se jedná o služby obchodní (právní služby, porodní 

asistentky, zdravotní sestry), telekomunikační, vzdělávací, ekologické (ochrana ovzduší  

a klimatu, sanace a vyčištění půdy i vody, nakládání s odpady), finanční a dopravní (námořní 

doprava, železniční, pronájem užitkových vozidel). Sektory, ve kterých došlo k nárůstu 

nových příležitostí na Novém Zélandě, se moc neliší, jedná se taktéž o obchodní služby 

(právní, inženýrské, veterinární), vzdělávací, ekologické, finanční (neživotní pojišťovací 

služby, zprostředkování pojištění), stavební a související inženýrské služby. 

 

3.2.2.2 Vztahy ASEAN a Indie 

 

Od počátku spolupráce Indie a ASEAN se jejich partnerství rozvíjí poměrně rychle. 

Kolektivní vyjednávání začalo v roce 1992. Společný zájem pak vedl ASEAN k pozvání 

Indie, aby se stala jeho partnerem dialogu na pátém summitu ASEAN v Bangkoku v roce 

1995. Z toho důvodu se Indie stala členem Regionálního fóra ASEAN (1996).  

 

Indie s úmyslem posílení mnohostranných vazeb, jak ekonomických, tak politických 

podepsala v roce 2001 s ASEANem tzv. „Look East Policy“. ASEAN mělo potenciál stát  

se hlavním partnerem Indie v oblasti obchodu a investic. Později v roce 2003 uzavřela Indie 

s ASEAN Rámcovou dohodu o komplexí hospodářské spolupráci, jež zahrnuje volný pohyb 

zboží, služeb a investic. Dohoda také stanovuje „Early Harvest Programme“. Ten se týká 

oblasti ekonomické spolupráce a obsahuje společný seznam položek pro výměnu celních 

koncesí jako opatření budování vzájemné důvěry. V srpnu 2009 podepsaly Dohodu o volném 

obchodu (ASEAN-India Free Trade Area – AIFTA) s účinností od 1. ledna 2010. Dohoda 

stanovuje postupnou eliminaci cel od roku 2010 do 2021 (viz tab. 3.5).  

 

Tab. 3.5 Plán odstranění cel pro Indii a ASEAN 

Rok Závazek 

2016 100 % položek v pásmu 0 – 5% cla pro ASEAN-5
38

. 

2019 100 % položek v pásmu 0 – 5% cla pro Filipíny. 

2021 100 % položek v pásmu 0 – 5% cla pro CLMV. 

Zdroj: ASEAN Secretariat, 2011b; vlastní zpracování 

                                                           
38

 Brunej, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko. 
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Mnoho indických organizací však bylo proti uzavření dohody z důvodu schodku 

obchodní bilance Indie s většinou zemí ASEAN. Někteří indičtí zemědělci nesouhlasí, jelikož  

se obávají, že je ovlivní příliv zboží, jako jsou káva, čaj a palmový olej. Po silném lobování 

zemědělského odvětví změnila Indie podmínky AIFTA a vyloučila z ní 489 výrobků, 

převážně z gumy, od snížení celních sazeb (Business-in-Asia, 2009). Dohoda také nezahrnuje 

software a informační technologie. Zúčastněné strany jednají také o dohodě o obchodu  

se službami a investicemi. 

 

Obchodní výměna mezi ASEAN a Indií 

 

Pro Indii je Sdružení národů jihovýchodní Asie čtvrtým největším obchodním 

partnerem po Evropské unii, USA a Číně.  

 

Graf 3.12 Vzájemná obchodní výměna Indie a ASEAN v letech 2001 – 2006, v mil. USD 

 

Zdroj: Business-in-Asia, 2009; vlastní zpracování 

 

 Vzájemný obchod vzrostl od roku 2000 asi o 27 % (viz graf 3.12). V roce 2008 

dosáhl obchod mezi státy 47 mld. USD a díky podpisu dohody o volném obchodu, jež měla 

být klíčem k vytvoření otevřeného trhu v celém regionu, se očekával růst na 60 mld. dolarů. 

(IBEF, 2012). Vzájemný vztah těchto aktérů by se měl více zaměřit na budování 

komunikačních sítí, ať už se jedná o koridor dálnice z Indie do Vietnamu či informační 

a komunikační technologie (ICT), odstranění chudoby, prosperity a udržitelnosti partnerství.  
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3.3 Shrnutí 

 

Jednotlivým ekonomikám integračního seskupení ASEAN přinesl vstup do integrace 

odstranění tarifních i netarifních překážek pro mezinárodní pohyb statků a výrobních faktorů, 

příliv zahraničních investic, koordinaci hospodářských politik pro zajištění hospodářského 

růstu. Mimo jiné členským státům přináší tato regionální integrace vyšší úspory z rozsahu,  

jež země mohou získat díky optimalizaci rozsahu produkce či možnost snižování nákladů 

prostřednictvím lepší specializace i vyšší produktivity práce. Prozatím je ASEAN pouze 

v prvním stupni integrování, tzn. pásmu volného obchodu, kdy ještě stále nebyly odstraněny 

veškeré překážky obchodu, především u „novějších členů“, a zároveň mají státy stále svou 

nezávislou celní a obchodní politiku vůči třetím zemím. Z jiného hlediska teorie regionální 

integrace se  jedná o mělký regionalismus. Cílem však je dospět vyššího stupně integrace – 

nejdříve celní unie, poté společného trhu (primární hospodářské unie). Integrační tendence 

tak nadále pokračují. 

 

Se snižováním celních bariér byla větší pozornost věnována zjednodušení obchodu pro 

jeho úplnou liberalizaci. Úplné odstranění cel by mělo postupně vést ke snížení cen výrobků 

v celém Seskupení, a tím pádem k růstu blahobytu. Harmonizace norem, technických 

předpisů a postupů v členských státech ASEAN je také nutným předpokladem k vytvoření 

jednotného trhu a výrobní základny do roku 2015.  K dosažení AEC do roku 2015 je však 

nezbytné, aby ASEAN zapojil i soukromý sektor, kde doposud (2012) existuje malá 

informovanost o ekonomické integraci ASEAN, řešil rozvojovou propast mezi jednotlivými 

státy a vybudoval silnější institucionální podporu a lepší ekonomickou a politickou 

spolupráci. Seskupení se také musí zaměřit na oblast infrastruktury, která znesnadňuje 

z důvodu své nerozvinutosti (nedostatek silnic a mostů) v zemích, jako jsou Kambodža 

či Laos, otevírání ekonomiky a brání regionální ekonomické integraci. 

 

V oblasti vnějších vztahů bylo cílem ASEAN vytvořit zóny volného obchodu se všemi 

státy, s nimiž spolupracuje v rámci asijsko-tichomořského regionu. Plán již byl naplněn. 

Seskupení postupně uzavřelo dohody o zóně volného obchodu s Čínou, poté s Jižní Koreou  

a také s posledním členem platformy ASEAN+3, Japonskem. Sdružení uzavřelo také 

s Austrálií, Novým Zélandem i Indií dohody o volném obchodu, tzn., že v současnosti (2012) 

má vytvořeny se všemi členy obou formací (ASEAN+3 a ASEAN+6) zóny volného obchodu. 
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Vytvoření všech FTAs bylo významným krokem k rozšíření mnohostranného obchodu 

v regionu, ASEAN tak diverzifikoval dodavatelsko-odběratelské vztahy, a k podmínkám 

pro ekonomický růst. Přínosem vzniku bylo snížení závislosti partnerů na trzích vyspělých 

ekonomik – USA, EU. Zvýší-li se konkurenceschopnost zemí ASEAN, bude to mít vliv 

na jejich pozici v mezinárodním obchodě. Dalším pozitivem vzniku je možnost podepsání 

dalších obchodních dohod týkajících se liberalizace vztahů a prohloubení spolupráce s danými 

zeměmi. Celkově lze říct, že integrovaný volný trh sdružení ASEAN a její formace +6 (Čína, 

Japonsko, Jižní Korea, Indie, Austrálie a Nový Zéland) zlepší ekonomické, politické  

i diplomatické vztahy a posílí stabilitu v celém regionu.  

 

I přes prohlubování vztahů s okolními zeměmi v asijsko-tichomořském regionu stále 

zůstávají významné efekty plynoucí ze spolupráce ASEAN s EU.   
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4 EFEKTY SPOLUPRÁCE ASEAN A EU 

 

Jihovýchodní Asie a Evropa jsou dva klíčoví hráči v  globální ekonomice. Jejich 

populace i velikost je téměř totožná. Již od okamžiku rozšíření Evropské unie (EU) směrem 

na východ, byla EU pro ASEAN přirozeným zdrojem inspirace a jejich strukturovaný dialog 

ovlivnil vývoj v oblasti integrace. Tradice interregionálního partnerství mezi EU a ASEAN 

sahá až do 70. let 20. století, kdy se odehrálo první oficiální setkání, se stále pozitivním  

a plodným dialogem. Partnerství mezi ASEAN a EU bylo dáno snahou jihoasijských zemí 

zachovat vzájemné obchodní vazby, jež vznikly během období koloniální nadvlády Evropanů. 

S výjimkou Thajska, byly totiž zakládající země ASEAN bývalými koloniemi některého 

z evropských států
39

. Partnerství těchto aktérů bylo také dáno snahami ASEAN udržet  

či získat lepší přístup pro své zemědělské produkty na evropský trh a profitovat z evropské 

rozvojové pomoci. Jaký je tedy primární cíl vazby mezi ASEAN a EU? I přes existenci 

určitých ekonomických nerovností mezi aktéry, jež zároveň musí čelit řadě ekonomických, 

sociálních, kulturních a environmentálních problémů, jsou tito partneři odhodláni pokračovat 

ve svém cíli – růstu regionálního ekonomického rozvoje. Oba chtějí rozšíření trhu pro obchod 

se zbožím a službami a snadnější investování. Ekonomické vztahy mezi oběma regiony jsou 

pak doplněny řadou dohod o spolupráci. Celkovým cílem pak byla užší spolupráce 

s Evropským společenstvím. 

 

4.1 Historie vztahů EU-ASEAN 

 

Asie patřila dlouhodobě do oblasti zájmu spíše USA či Japonska než Evropských 

společenství. Geneze vztahů Evropských společenství (ES) a Asie sahá do počátku 70. let 

20. Století (Cihelková, 2003). ES přijaly v roce 1971 Všeobecný systém celních preferencí, 

kterým umožnilo rozvojovým zemím preferenční (volný či nízkým clem zatížený) přístup 

vybraných produktů na jeho trh. Členské státy ASEAN se do tohoto systému zařadily ještě 

v témže roce. O rok později byl ustanoven Speciální koordinační výbor ASEAN pro řízení 

vztahů s ES. Cílem tohoto výboru bylo zlepšit pozici ASEAN v hierarchii preferencí ES, která 

primárně směřovala do oblasti Afriky, Karibiku a Tichomoří. Na setkání obou aktérů 

v Jakartě, v roce 1974 byla vytvořena společná Studijní skupina ASEAN-ES, 

která se zabývala konkrétní podobou vzájemných vztahů. Rozvoj vzájemné kooperace 
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 viz příloha č. 1 
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pokračoval a v roce 1977 došlo k její formalizaci ustanovením Ministerského setkání ASEAN 

a ES. První setkání se uskutečnilo o rok později (1978) v Bruselu. Sešli se zde ministři 

zahraničních věcí ASEAN se svými protějšky z ES a zástupci Evropské komise. Druhé 

setkání, 7. března 1980, v Kuala Lumpur představuje historický mezník v budování 

spolupráce obou seskupení z důvodu podpisu Dohody o spolupráci mezi ES a členskými 

zeměmi ASEAN 
40

, jež obsahovala tři oblasti budoucí spolupráce – obchodní, hospodářskou 

a rozvojovou. K hlavním cílům dohody patřilo posilování vazeb díky zlepšování 

ekonomického prostředí a obchodního klimatu, rozvoje vzájemného obchodu a investic, 

spolupráce v oblasti věd a technologií a zapojování malých a středních podnikatelských 

subjektů do mezinárodních vztahů. Poté se však spolupráce rozrostla i do dalších oblasti – 

politické, bezpečnostní, sociální a kulturní. Dohoda o spolupráci však nebyla základem pro 

spolupráci EU se všemi zeměmi ASEAN, nýbrž jen pro Brunej, Filipíny, Indonésii, Malajsii, 

Singapur, Thajsko a Vietnam. Protokoly o přistoupení Laosu a Kambodži k Dohodě 

o spolupráci byly podepsány v červenci 2000.  

 

Hlavní oblast hospodářské spolupráce EU a ASEAN se zaměřuje na problematiku 

zóny volného obchodu (FTA). Proto, aby EU uzavřela s danou zemí/regionem FTA, musí tato 

země/region splnit klíčová ekonomická kritéria. Těmi jsou tržní potenciál (ekonomická 

velikost a růst), míra ochrany vůči vývozním zájmům EU (celní a necelní překážky) a jednání 

potenciálních partnerů s konkurencí EU, jejich pravděpodobný dopad na trhy a ekonomiky 

EU a riziko, že může být narušen preferenční přístup evropských sousedů a rozvíjejících  

se partnerských zemí (Komise ES, 2006). Navrhovaná dohoda o volném obchodu mezi EU  

a ASEAN je pro vzájemnou a postupnou liberalizaci veškerého zboží a služeb a začlenění  

tzv. Singapurských otázek – investic, politiky hospodářské soutěže, státní správy, veřejných 

zakázek, i usnadnění obchodu (Transnational Institute, 2009). Její vytvoření navrhovalo 

Sdružení již od roku 2002. Avšak EU měla k danému návrhu odmítavý postoj. Uzavřít 

dohodu přislíbila, budou-li splněny dvě zásadní podmínky – harmonizace regulačních 

standardů a úspěšné uzavření Rozvojového kola z Dóha v rámci jednání Světové obchodní 

organizace (WTO). Postupem času svůj postoj EU přece jen změnila z důvodu zablokování 

jednání ve WTO a rozrůstání uzavřených bilaterálních dohod ASEAN s Japonskem, Čínou, 

Indií či Austrálii a Novým Zélandem, jež představovaly podstatnou konkurenci evropským 

firmám. ASEAN je tak účastníkem sítě bilaterálních a regionálních dohod o volném obchodu.  

                                                           
40

 Indonésii, Malajsii, Filipínami, Singapurem a Thajskem 
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Základem ekonomické spolupráce je Trans-regionální obchodní iniciativa EU – 

ASEAN (Trans Regional EU-ASEAN Trade Initiative – TREATI) navržená Komisí v roce 

2003 v reakci na návrhy ASEANu vstoupit do jednání o vytvoření FTA. Smyslem TREATI 

je zvětšit obchodní a investiční toky a vytvořit efektivní rámec pro dialog a spolupráci 

v oblastech zjednodušení obchodu, přístupu na trh a investičních záležitostí. V červenci 2003 

přijala Evropská komise Sdělení o novém partnerství s jihovýchodní Asií stanovující 

komplexní strategii pro budoucí vztahy EU, regionální i bilaterální, jež bylo později 

schváleno Evropskou radou v roce 2004. Norimberské prohlášení o partnerství EU-ASEAN 

z 15. března 2007 uznává význam jihovýchodní Asie jako regionu a vyzývá k prohloubení 

spolupráce, včetně oblasti vědy a kultury mezi EU a ASEAN.  

 

V květnu 2007 zahájila Evropská unie Nové partnerství pro 21. století s Asií 

(Transnational Institute, 2009). Iniciativa se skládá z jednání o dohodách o volném obchodu 

s ASEAN, Indií a Jižní Koreou. Tímto krokem získala EU světové prvenství v počtu 

uzavřených dohod o volném obchodu a dohod o ekonomickém partnerství. Díky lepšímu 

postavení může EU soutěžit s ostatními hospodářskými velmocemi USA, Japonskem a Čínou. 

Na pamětním summitu, probíhajícím v listopadu 2007, na počest třicetiletého partnerství mezi 

EU a ASEAN se nejvyšší představitelé slavnostně dohodli na implementaci Posíleného 

partnerství EU-ASEAN, a na pokračování dialogu v úzké koordinaci s cílem zachování míru, 

bezpečnosti a prosperity. Mimo zmíněné se také dohodli na spolupráci v problematických 

otázkách dnešního světa, jako jsou zmírňování změny klimatu, využívání a udržení biologické 

rozmanitosti, včetně lesních, pobřežních i mořských ekosystémů, energetická bezpečnost, 

výroba a spotřeba, zdraví, zvládání katastrof. Ministři také chtějí dále rozvíjet meziregionální 

obchodní dohody a další společensko-kulturní spolupráci. V roce 2009 podepsala EU 

deklaraci o přistoupení k TAC (EHSV, 2010). ASEAN tento krok vnímal jako důležitý základ 

pro posílení vzájemných vtahů a potvrzení angažovanosti EU v jihovýchodní Asii. Přesto 

je tato spolupráce stále na konzultativní úrovni. Obchodní jednání mezi EU 

a nejrozvinutějšími zeměmi ASEAN (tzv. asijskými tygry
41

 – Indonésií, Malajsií, Thajskem, 

Singapurem; Bruneji, Filipínami a Vietnamem) týkající se FTA byla ukončena v březnu 2009. 

Existovaly nepřekonatelné překážky. Jednalo se o zásadní hospodářskou různorodost partnerů 

ze zemí ASEAN, rozdílná velikost HDP (viz tab. 4.1), různé hledisko lidského rozvoje, 

naděje dožití při narození (viz tab. 4.2), úrovně chudoby (viz graf 4.1), priorit veřejných 
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 „Asijští tygři“ je označení pro nově industrializované země, které v poměrně krátké době zaznamenaly rychlý 

a strmý růst ekonomických ukazatelů. Tento růst se odráží jak v zemědělství, tak v průmyslu i ve službách. 
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výdajů, různé obchodní politiky, ale i hluboké politické rozdíly (např. vojenská diktatura 

a otázka lidských práv v Myanmaru).  

 

Tab. 4.1Úroveň HDP ASEAN a EU v mld. USD, za období 1980 – 2011  

Seskupení 1980 1990 2000 2008 2010 2011 

ASEAN 196,85 339,91 602,04 1 510,29 1 865,22 2 112,35 

EU 3 651,76 7 042,44 8 495,60 18 341,17 16 242,26 17 960,21 
Zdroj: IMF, 2012a; IMF, 2012b; vlastní zpracování 

 

Jednotlivá seskupení se nedají příliš srovnávat dle úrovně HDP. Každé má jiný počet 

členů, úroveň rozvoje je také rozdílná. Avšak přesto se dá HDP těchto integračních seskupení 

srovnat z hlediska růstu. U obou byl dle tab. 4.1 nárůst od roku 1980 do 1990 značný. 

K oběma seskupením přistoupili další členové a celkový HDP tak rostl. Stoupal stále více, 

až do doby světové hospodářské krize (2008). Lze vidět, že krize měla za následek pokles 

HDP v roce 2010, ve srovnání s rokem 2008. Pokles byl však jen u EU, ASEAN vykazoval 

opět růst. Krize měla rychlý dopad na Evropu, jelikož má silnější vztahy s USA, kde tato krize 

vypukla. Na ASEAN jako celek neměla takový vliv, zasáhla především globální hráče  

ve světové ekonomice (EU, Čínu, Japonsko). Relativně chudé země (Filipíny, Myanmar) 

pocítily pokles zahraničního obchodu, cen komodit či přílivu zahraničních investic. 

 

Tab. 4.2 Naděje na dožití při narození, v jednotlivých letech celkem 

Země 1970 1980 1990 2000 2005 2009 

ASEAN 56 59 65 68 70 71 

Brunej 67 71 74 76 77 78 

Filipíny 61 63 65 67 67 68 

Indonésie 52 58 62 66 67 68 

Kambodža 44 39 55 57 60 62 

Laos 46 49 54 61 64 67 

Malajsie 64 67 70 72 73 74 

Myanmar 50 55 57 62 63 64 

Singapur 68 72 76 78 80 81 

Thajsko 60 65 72 73 73 74 

Vietnam 48 56 65 72 74 75 

EU 71 73 75 77 78 79 

Zdroj: World Bank, 2012a; vlastní zpracování 
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Z tab. 4.2 vyplývá, že naděje na dožití při narození v EU je vyšší než v zemích 

ASEAN. Hodnota za sledované období sice u obou integračních seskupení roste, avšak  

i přesto je v EU vyšší. Naděje na dožití je větší pro vyspělejší státy. Dle tabulky jde jasně 

vidět, že např. v rozvinutém Singapuru je tato hodnota dokonce vyšší než průměr EU.  

Na druhou stranu např. v nejméně rozvinuté Kambodži je tato hodnota skoro o 20 let nižší. 

Chudoba má na délce žití také svou roli. 

 

Obrázek 4.1 Procento lidí žijících pod 2 USD na den, v období 2007 - 2011  

 

Zdroj: Wordl Bank, 2012b 

 

V zemích ASEAN je chudoba dle obrázku 4.1 v pásmu cca 20 – 30 %. Proto  

je důležitá spolupráce a pomoc EU v regionu, aby se procento chudoby v těchto státech 

postupně snižovalo. Postupné potírání chudoby pak může přinést nejen zlepšení 

ekonomického rozvoje daných zemí, ale také prodloužení délky života jejich obyvatel. 

Nedostatečná infrastruktura, nedostatečná zdravotní péče, málo pitné vody atd., to vše bývá 

důsledkem chudoby a tahle charakteristika je typická pro nejméně rozvinuté státy světa,  

ke kterým patří Laos a Kambodža. EU do dané charakteristiky (obyvatel žijících pod 2 USD 

na den) nespadá.  
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4.2 Politická spolupráce  

 

Politická spolupráce patřila od počátku mezi hlavní priority ASEAN. Později byla 

k této oblasti začleněna i oblast bezpečnosti. Klíčovým cílem spolupráce je podporovat mír  

a stabilitu jihovýchodní Asie. ASEAN zde má roli stabilizační síly regionu, stejně jako řídící 

síly Regionálního fóra ASEAN (ARF)
42

. Evropská unie participuje v ARF, jelikož jej vnímá 

jako hlavní politické a bezpečnostní fórum v asijsko-pacifickém regionu. Intenzivnější 

spolupráce obou regionů probíhá na poli boje proti obchodu s drogami a boje proti terorismu 

prostřednictvím přijaté Společné deklaraci o spolupráci v boji proti mezinárodnímu terorismu 

z roku 2003. Zmíněné strany spolu navíc udržují politickou spolupráci prostřednictvím 

společných setkání ministrů zahraničních věcí a vysokých funkcionářů.  

 

 EU vytvořila speciální program pro podporu politického a bezpečnostního 

společenství ASEAN s názvem Program pro migraci a správu hranic na období 2009 – 2012, 

s celkovým rozpočtem 4,7 mil. EUR (ASEAN-EU Business Summit, 2012). Jeho cílem 

je posílení regionální sítě a spolupráce mezi jednotlivými agenturami pro řízení hranic 

členských států ASEANu. Konkrétně se program snaží o zvýšení provozních kapacit pro 

správu hranic na vybraných hraničních přechodech.    

 

Na post-ministerské konferenci v roce 2009 EU uvítala pokrok v provádění Charty 

ASEAN a také vyjádřila svou podporu ASEANu při budování Společenství ASEAN. Dále 

unie zdůraznila svou silnou vůli i nadále podporovat proces regionálního dialogu v důsledku 

přistoupení k TAC a jeho účasti na Východoasijském summitu (EAS). Konference potvrzuje 

závazek dále prohlubovat spolupráci při řešení rozdílů v rozvoji, klimatické změny, 

infekčních nemocí, energetické a potravinové bezpečnosti i zvládání katastrof. 

 

4.2.1 Asijsko-evropské setkání 

 

Již v 90. letech minulého století přišel Singapur s myšlenkou vytvoření 

multilaterálního komunikačního procesu mezi vládními představiteli zemí Asie a Evropy. 

Nová asijská strategie EU, která byla vypracována v roce 1994, označila ASEAN za základ 

dialogu mezi EU a Asií. Evropská komise tak od roku 1996 posiluje své vtahy s Asií 

                                                           
42

 Regionální fórum ASEAN je instituce pro bezpečností dialog v Asii (1994), sdružující země s vlivem  

na bezpečnost asijsko-tichomořské oblasti. 
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prostřednictvím neformálního dialogu, tzv. procesu ASEM (Asia-Europe Meeting). První 

zasedání se konalo v březnu 1996 v Bangkoku v Thajsku. Důraz byl kladen na neformálnost, 

rozhodování formou konsensu a postupný rozvoj procesu. Od té doby probíhají setkání každé 

dva roky střídavě v Asii a v Evropě. ASEM sdružuje mimo dvaceti sedmi členských států 

EU
43

, Evropské komise, deseti států ASEAN
44

, Sekretariátu ASEAN i další státy
45

. Celkový 

počet členů ASEM je 46+2. Společně představují partneři ASEM více než 60 % světové 

populace (4 mld. lidí), polovinu světového HDP a více než 60 % mezinárodního obchodu 

(ASEM, 2012). Cílem meetingu je posilování přátelských vztahů mezi oběma kontinenty 

založených na rovnocennosti partnerství, vzájemné úctě a oboustranných výhodách. Hlavní 

komparativní výhodou tohoto procesu je jeho schopnost stimulovat a usnadňovat práci 

v bilaterálních i multilaterálních fórech a podpora dialogu v oblastech, kde může být dosaženo 

konsenzu. 

 

Rozhovory se konají ve třech pilířích: 

- politickém,  

- ekonomickém a finančním,  

- kulturním a intelektuálním.  

 

V politické oblasti je cílem ASEM zintenzivnit dialog na vysoké úrovni, podporovat 

lidská práva, demokracii a právní stát, společným úsilím řešit globální problémy (např. 

terorismus, migrační toky, zbraně hromadného ničení), reformy Organizace spojených 

národů. Ekonomická oblast je zaměřena na posílení ekonomického partnerství  

a dává přednost dialogům na různých úrovních – mezi společnosti, veřejným a soukromým 

sektorem, mezi ministry financí a hospodářství. Blíže se pak tato oblast zaměřuje na podporu 

bilaterálního obchodu a investiční toky, lepší prostředí pro obchodní spolupráci, posílení 

dialogu v odvětvích „budoucnosti“ (infrastruktura, doprava, technologie, služby, 

telekomunikace). V kulturní a intelektuální oblasti by měl ASEM podpořit vzájemné 

poznání obou regionů. Cílem je také posílit dialog a spolupráci v oblasti vědy a techniky, 

životního prostředí, vzdělávání, společenské vědy, umění a humanitní vědy. 

 

                                                           
43

 Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko. 
44

 Barma, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam. 
45

 Austrálie, Čína, Indie, Japonsko, Korea, Mongolsko, Nový Zéland, Pákistán, Rusko. 
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Dialogy ve zmíněných oblastech spolupráce se odehrávají na dvou úrovních: 

a) Summit, kterého se účastní asijské i evropské „hlavy“ států či předsedů vlád  

a předseda Komise, 

b) Ministerská setkání, jež probíhá na úrovni setkání ministrů zahraničních věcí, 

ministrů financí, ministrů ekonomiky, ministrů životního prostředí či ministrů pro 

vědu a techniku.  

 

Jednotlivé summity ASEM (ASEM, 2012): 

I. Summit ASEM – 1. 3. 1996 – 2. 3. 1996, Bangkok, Thajsko – zahajovací setkání 

ASEM, jehož se účastnily hlavy států a předsedové vlád z deseti asijských zemí  

a patnácti evropských států, předsedající země Rady EU (v té době Itálie)  

a předseda Evropské komise. Zasedání se účastnili také ministři zahraničí, 

členové Komise a další ministři. Historickému setkání pak předsedal premiér 

Thajska. Summit 1 vytvořil nové komplexní partnerství mezi Evropou a Asií, 

cílem bylo sdílet odpovědnost při budování lepšího porozumění mezi národy 

zúčastněných regionů prostřednictvím politického dialogu, ekonomické 

spolupráce a spolupráce v jiných věcech (věda a technologie, životní prostředí, 

rozvojová spolupráce, kulturní i vzdělávací výměna). 

 

II. Summit ASEM – 3. 4. 1998 – 4. 4. 1998, Londýn, Velká Británie. Účastníci  

se odlišovali jen v předsedající zemi Rady EU (Velká Británie). Summit II. 

jen potvrdil, že partnerství mezi kontinenty postupuje kupředu. Hlavním tématem 

byla finanční krize v Asii. Podpořilo všechny projekty
46

 Evropské komise,  

jež měly napomoci k překonání krize a obnovení ekonomického růstu v Asii. 

 

III. Summit ASEM – 20. 10. 2000 – 21. 10. 2000, Soul, Korea. Třetímu Summitu 

předsedal prezident Kim Dae-jung z Koreji. Účastnily se ho hlavy států a vlád  

25 zemí zapojených do procesu ASEM a předseda Evropské komise Romano 

Prodi. Na summitu byl přijat Rámec asijsko-evropské spolupráce (Asia-Europe 

                                                           
46

 „Síť evropských finančních expertíz“ (EFEX), jež vznikl v roce 1998 s cílem pomoci postiženým zemím 

s restrukturalizací finančního sektoru. Základem byl vytvoření tzv. úklidového domu (clearing house) sdružující 

odborníky na finanční problémy z veřejného i soukromého sektoru (Cihelková, 2003). Dalším příkladem 

projektu může být „ASIA-Invest“, jež byl zřízen také v roce 1998 s cílem podpory spolupráce malých 

a středních podniků obou regionů, výměna informací i podpora kapitálových toků a investičních příležitostí. Byl 

vytvořen na omezené období 5 let.  V rámci projektu měla být vytvořena informační síť o malých a středních 

podnicích, dále Evropské informační středisko (EIC), Evropské obchodní informační středisko (EBIC) či Systém 

pro podporu technologických informací.  
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Cooperation Framework), jež nastínil cíle, principy, priority i mechanismy pro 

pokračující proces ASEM. Dle rámce se má ASEM stát základem pro rozšíření 

vztahů mezi Asii a Evropou, prohloubení mírových procesů a stability a podporu 

trvale udržitelného ekonomického a sociálního rozvoje. Zaměřit se má  

na ochranu kulturního dědictví a životního prostředí, boj proti mezinárodnímu 

zločinu, rozvoj vzdělanosti, výzkumu, vědy či potírání chudoby. Politický dialog 

se má opírat o principy nezasahování do vnitřních záležitostí a vzájemného 

respektování, spravedlnost, respektování práv, rovnost a lidská práva.  

Na globální úrovni se má zintenzivnit politický dialog, rozvíjet neformální dialog 

o regionálních a mezinárodních problémech. Ekonomická oblast má být 

zaměřena na zintenzivnění dialogu ministrů hospodářství a vysokých státních 

úředníků v otázkách posílení otevřeného mnohostranného obchodního systému  

a bilaterálního obchodu a investic mezi Evropou a Asií. V sociálně-kulturní 

oblasti se má ASEM soustředit na kontakty a výměny ve vzdělávání, spolupráci 

při ochraně kulturního dědictví, sdílet zkušenosti ve společenských  

a humanitních vědách atd. Dané priority mají být uváděny do praxe 

prostřednictvím dvouletých pracovních programů a jejich pokrok při naplňování 

má být vyhodnocován vždy na dalším summitu. 

 

IV. Summit ASEM – 22. 9. 2002 – 24. 9. 2002, Kodaň, Dánsko – výsledkem bylo 

potvrzení závazku mezi partnery ASEM posílit a rozšířit rozsah tří pilířové 

struktury. Dialog o kultuře a civilizacích vedl k hlubším debatám  

o mezinárodní bezpečnostní situaci (zejména v boji proti příčinám terorismu), 

regionálním vývoji, globalizaci a rozvoji lidských zdrojů. Za tímto účelem byla 

přijata Deklarace o spolupráci proti mezinárodnímu terorismu a Program 

spolupráce o boji proti mezinárodnímu terorismu. Čtvrtý summit vytvořil 

neformální konzultační mechanismus, jež jeho koordinátorům a vysokým 

úředníkům ASEM umožňuje vystupovat na důležitých mezinárodních fórech. 

 

V. Summit ASEM – 8. 10. 2004 – 9. 10. 2004, Hanoj, Vietnam. Setkání v Hanoji  

se účastnilo již 39 partnerů ASEM. Bylo přivítáno deset nových členských států 

EU
47

, stejně jak tři nové země ASEAN
48

. Na summitu se řešil první regionální 

                                                           
47

 Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko. 
48

 Kambodža, Laos, Myanmar. 
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rozvoj jak v Asii (včetně dialogu ASEAN+3), tak v Evropě. V rámci 

mezinárodního vývoje a nové globální výzvy členové diskutovali o tom,  

jak by mohl ASEM přispět v mezinárodní oblasti, zvláště na úrovni OSN. 

Pokračovaly také ve spolupráci při řešení hlavních mezinárodních 

bezpečnostních hrozeb, jako je terorismus a šíření zbraní hromadného ničení.  

Co se týče ekonomického pilíře, tak hledali způsoby, jak podpořit ekonomické 

partnerství v kontextu globalizace a regionálního obchodu, zvláště pak 

diskutovali o liberalizaci obchodu. Pokračoval i dialog o kultuře a civilizacích. 

 

VI. Summit ASEM – 10. 9. 2006 – 11. 9. 2006, Helsinky, Finsko. Šestý summit  

je svázán s desátým výročím spolupráce fóra ASEM. Jednalo se o dosud největší 

setkání na úrovni hlav států či předsedů vlád pořádaných ve Finsku. 

Zastřešujícím tématem bylo „10 let ASEM: Globální výzvy a společné 

odpovědi“.  

 

Priority summitu byly: 

o podpora mnohostranného mezinárodního systému, 

o řešení bezpečnostní hrozby (tehdejším hlavním problémem byla ptačí 

chřipka), 

o otázky týkající se energetické bezpečnosti a klimatické změny, 

o podpora pro uzavření Rozvojového kola z Dóha, 

o otázky globalizace, konkurenceschopnosti a strukturálních změn  

ve světovém hospodářství, 

o mezikulturní dialog. 

Výsledkem summitu byl návrh na další rozvoj spolupráce a přijmout Helsinskou 

deklaraci o budoucnosti ASEM. V oblasti kulturní výměny byly realizovány různé 

projekty, z nichž lze uvést např. „Rok asijských kultur (2006)“, prostřednictvím 

kterého se měli zviditelnit různí asijští umělci.  

 

VII. Summit ASEM – 24. 9. 2008 – 25. 10. 2008, Peking, Čína. Od druhého kola 

rozšíření z roku 2006 se zvedl počet partnerů a sedmého summitu se jich 

účastnilo již 45. Zasedání vedl čínský premiér Wen Ťia-pao He. Hlavním 

tématem řešení byla světová finanční a hospodářská krize spolu s dalšími 
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naléhavými otázkami jako byly energie, nedostatek potravin, přírodní katastrofy, 

udržitelný rozvoj atd.  

 

VIII. Summit ASEM – 4. 10. 2010 – 5. 10. 2010, Brusel, Belgie. Summit ASEM 

v Bruselu byl osmou privilegovanou příležitostí, jak vyjádřit společné názory 

v Asii a v Evropě. Lídři se zaobírali globálními problémy a vztahy mezi oběma 

regiony. Snažili se posílit politický dialog, zvýšit obchodní a investiční vztahy, 

kulturní výměnu atd.   

 

IX. Summit ASEM – 5. 11. 2012 – 6. 11. 2012, Laos – plánovaný summit, jehož 

tématem má být „Přátelství pro mír, partnerství pro prosperitu.“ Od roku 1996  

vzrostl počet partnerů ASEM z 26 členů na 48, což odráží prohlubující  

se spolupráci mezi oběma regiony. Proces značně přispěl k podpoře vzájemného 

porozumění, míru, stabilitě, rozvoji a prosperitě Evropy i Asie. Během let musel 

ASEM čelit mnoho výzvám – klimatické změně, ekonomické a finanční krizi, 

vysokým cenám potravin a energie, přírodním katastrofám, epidemiím infekčních 

nemocí atd., které se negativně odrazily na sociálně-ekonomickém rozvoji obou 

regionu. V listopadu 2012 tak lídři budou mít příležitost diskutovat  

o regionálních a mezinárodních otázkách společného zájmu, potravinové  

a energetické bezpečnosti, udržitelném rozvoji atd., a snažit se tak o dosažení 

zlepšení v daných oblastech. 

 

Nejdůležitějším ministerským setkáním v rámci ASEM je setkání ministrů financí.  

Na denním programu se řeší především otázky technické spolupráce, výměny expertíz  

a monitorování procesů kvůli předcházení krizím, makroekonomická analýza, kooperace  

ve finanční kontrole, boj proti nelegálním činnostem vč. praní špinavých peněz, posílení 

dialogů ve vědě a technice i sociální, kulturní a výchovná spolupráce.  

 

V rámci ASEM také probíhají různé semináře, konference a odborná fóra. Jako příklad 

lze uvést (EHSV, 2010): 

- Asie-Europe People´s Forum – platforma spojující občanskou společnost v Asii  

a v Evropě; cílem je podpora mírů, demokracie, sociální spravedlnosti, lidských 

práv potravinové soběstačnosti, udržitelného rozvoje.  
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- Asia-Europe Business Forum – obchodní a podnikatelské fórum s cílem podpory 

hospodářských vztahů mezi Asií a Evropou.  

- Asia-Europe Parliamentary Partnership – spolupráce mezi parlamenty zemí 

ASEM.  

 

Asijsko-Evropská setkání v celosvětovém měřítku spolupracují také s dalšími 

interregionálními společenstvími jako je Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce 

(APEC) a Fórum pro spolupráci východní Asie a Latinské Ameriky (FEALAC). Mimo jiné 

spolupracuje i se Světovou obchodní organizací v otázkách regionálních obchodních dohod, 

liberalizace obchodu atd. V souladu s principy OSN pak ASEM provádí projekty a iniciativy 

na podporu multilateralismu.  

 

4.2.2 Asijsko-evropská nadace 

 

Jedinou institucí neformálního dialogu ASEAN-EU je Asijsko-evropská nadace 

(Asia-Europe Foundation – ASEF), založená v únoru 1997 zúčastněnými vládami ASEM. 

ASEF podporuje vzájemné porozumění mezi Asií a Evropou prostřednictvím intelektuálních 

a kulturních výměn. ASEF se zaměřuje na vytváření sítí, jež by mohly posílit vztahy mezi 

Evropou a Asií. Nadace má svůj sekretariát se sídlem v Singapuru.  V čele stojí výkonný 

ředitel jmenovaný na tři až čtyři roky. Na každé funkční období je jmenována osoba z jiného 

kontinentu. Tzn. jednou Asiat, podruhé Evropan. Podle toho, kdo je v čele, je také tvořen jeho 

zástupce. Je-li v čele Asiat, zástupcem je Evropan a naopak.  

 

Nadace se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, kterými jsou kulturní výměna, 

intelektuální výměna, veřejné záležitosti a kontakty „people to people“. Projekty jsou většinou 

realizovány ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, nevládními organizacemi, 

univerzitami i výzkumnými ústavy zúčastněných zemí. Pro sdílení zkušeností a výměnu 

názorů se pořádají různé konference, přednášky, výlety, workshopy, semináře atd.  

Od založení ASEF do roku 2011 bylo provedeno cca 500 projektů z oblasti hospodářství, 

životního prostředí, zdraví, umění, kultury, vzdělávání atd. za účastí více než 15 000 lidí 

z obou regionů. (ASEF, 2011) 

 

ASEF je financována vládami členských států, jejichž výše i periodicita příspěvků jsou 

na dobrovolné bázi. Projekty, jež probíhají v rámci ASEF, jsou dle grafu 4.1 financovány 
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nejen z dobrovolných příspěvků svých členů (52 %), ale zároveň i z příspěvků partnerských 

organizací a sponzorů ze soukromého sektoru (48 %)
49

. 

 

Graf 4.1 Financování projektů ASEF, v SGD  

 

Zdroj: ASEF, 2011; vlastní zpracování 

 

Příspěvky přijaté od partnerů ASEM do provozního fondu jsou využívány na provozní 

požadavky nadace, do projektového fondu pro financování projektů a příspěvky do rezervního 

fondu budou využity k financování činnosti nadace v případě potřeby
50

. 

 

4.2.3 Euroasijská informační síť 

 

K hlavním úspěchům ASEM patří Trans-Euroasijská informační síť (Trans-Eurasia 

Information Network – TEIN), která je průkopem v propojení evropských a asijských 

výzkumných a vzdělávacích sítí. TEIN byla zahájena na třetím summitu ASEM v roce 2000 

v Soulu za účelem zlepšení evropsko-asijských výzkumných sítí. Na šestém zasedání v roce 

2006 díky bilaterálnímu úspěchu na regionální úrovni postoupila síť na úroveň TEIN2. Nyní 

probíhá již třetí generace TEIN3, přijatá v říjnu 2008 na sedmém summitu ASEM,  

jež poskytuje speciální velkokapacitní internetovou síť pro výzkum a vzdělávání společnosti 

                                                           
49

 Asijská rozvojová banka, Australská rada pro výzkum, Evropská komise, Rada Evropy, Goethe Institut 

(Indonésie), Greifwaldská univerzita (Německo), Euro-Asijské centrum rozvoje jazyků a kulturních studií, 

Univerzita v Lucemburku, Univerzita v Sieně, Zastupitelství UNESCA v Hanoji, Státní univerzita v Laosu – 

Fakulta práva politické vědy, Irský institut čínských studií, Univerzita v Koreji a jiní. 
50

 Celkový přehled příspěvků do jednotlivých fondů dle členských států viz příloha č. 7. 

4 722 069 

52% 

4 368 986 

48% 

ASEF 

Partnerské organizace a sponzoři ze 

soukromého sektoru 
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v celé asijsko-pacifické oblasti. Zahrnuje více než 45 milionů uživatelů z cca 8 000 

výzkumných a akademických pracovišť. (TEIN3, 2010) 

 

Obrázek 4.2 Propojení sítě GÉANT s TEIN3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TEIN3, 2010a 

 

Projekt TEIN3
51

 si klade za cíl zvýšit připojení k internetu pro výzkum a vzdělávání 

mezi Evropou a Asii prostřednictvím vysokorychlostního mezikontinentálního spojení se sítí 

GÉANT z Evropy (viz obrázek 4.2). Dále má ambice rozšířit pokrytí sítě do dalších asijských 

zemí a otevřít cestu k TEIN4. TEIN3 podporuje datově náročné a časově omezené aplikace 

mezi spolupracovníky a zajišťuje rychlý přístup ke konvenčním webovým zdrojům z celého 

asijsko-pacifického regionu i mimo něj. Síť mohou využít jakékoli neziskové výzkumné  

a vzdělávací organizace.  

 

4.3 Ekonomická spolupráce EU-ASEAN 

 

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

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

kde byl formulován primární cíl posílit ekonomickou přítomnost EU v Asijském regionu. 

                                                           
51

 Grafické znázornění TEIN3 viz příloha č. 8. 
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Společným základem všech dokumentů bylo sdělení „Směrem k nové asijské strategii“ 

Pozdější dokumenty kladly stále větší důraz i na politický rozměr dialogu.   

 

Euroasijské ekonomické vztahy dosahují značné intenzity jak v oblasti obchodu,  

tak investic. EU je významným partnerem dialogu ASEAN a jeho třetím největším 

obchodním partnerem s hodnotou obchodu vyšší než 200 mld. EUR (AEPF, 2012).  Hlavními 

exportními komoditami ASEAN do EU jsou stroje a dopravní zařízení, zemědělské produkty 

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

a oděvy (viz graf 4.2). Každý stát ASEANu vyniká z hlediska produkce něčím jiným. Brunej 

patří k nejbohatším státům  ASEANu díky jeho ložiskům ropy. V Indonésii převažuje jednak 

produkce ropy, zemního plynu a jednak produkce palmového oleje, rýže či koření. Další zemí 

bohatou na nerostné suroviny, především na rudy, ropu a černé uhlí jsou Filipíny, avšak ty 

nejsou příliš velkým exportérem. Thajsko je producentem rýže, stejně tak i Kambodža, Laos 

či Myanmar. Vietnam do EU dováží obuv, textil a oděvy, kávu a mořské plody. Thajsko, 

Kambodža a Laos prosluly ve světě také díky produkci drog. Tyto tři státy tvoří tzv. „zlatý 

trojúhelník“, což znamená, že jsou největšími pěstiteli máku a výrobci opia na světě.   

 

Graf 4.2 Komoditní struktura exportu ASEAN do EU v roce 2006 a 2010, v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: European Commission, 2012b; vlastní zpracování 
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Graf 4.3 Komoditní struktura importu ASEAN z EU v roce 2006 a 2010, v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: European Commission, 2012b; vlastní zpracování 

 

V importu ASEAN z EU dominují elektrické stroje a zařízení, letadla, vozidla, 

farmaceutické výrobky, kancelářské a telekomunikační vybavení či chemikálie (viz graf 4.3). 

 

Graf 4.4 Exportní podíl ASEAN v roce 1995 a 2011, v % 

Zdroj: ASEAN-EU Business Summit, 2012; vlastní zpracování 
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Z grafu 4.4 vyplývá, že v roce 1995 byly USA, EU a Japonsko hlavní exportní partneři 

ASEAN. EU bere ASEAN jako prioritní trh vzhledem k významnému potenciálu růstu. 

V letech 2004 až 2008 vzrostl obchod se zbožím a službami mezi EU a ASEAN o více než  

25 %. Ve srovnání roku 1995 s rokem 2011 úroveň obchodní výměny uvnitř ASEANu  

a ASEAN a zbytkem světa poklesla. Nejzřetelněji lze pokles vidět u USA. Naopak vzrostl 

podíl exportu do Číny, zbytku světa a uvnitř regionu.   

 

Import a export mezi EU a ASEAN má dle grafu 4.5 rostoucí tendenci, mimo období 

světové hospodářské a finanční krize. V roce 2008 činila hodnota vzájemného obchodu EU 

a ASEAN 175 mld. EUR, v roce 2010 146,7 mld. EUR (European Commission, 2012a). 

 

Graf 4.5 Vzájemná obchodní výměna EU a ASEAN za období 1995 – 2011, v mld. USD 

Zdroj:ASEAN-EU Business Summit, 2012; vlastní zpracování 

 

EU je zároveň hlavním zdrojem přímých zahraničních investic (PZI) plynoucích  

do zemí ASEAN, v hodnotě okolo 13 mld. USD, představujících cca 25 % celkových investic 

v regionu. V období 2005 – 2008 zaznamenal tok kapitálu mezi EU a ASEAN zvýšení  

o 200 % (dosáhl hodnoty 105,4 mld. EUR). K výraznému zvýšení toků ASEAN-EU došlo 

v roce 2007, kdy vzrostly z 29,7 na 43,6 mld. EUR (viz graf 4.6). Evropské investice plynou 

především do Singapuru (65 %), poté do Malajsie (9 %), Thajska, Indonésie, Bruneji  

a Vietnamu (mezi 5 – 7 %) a do ostatních zemí plyne méně než 1 %. V roce 2010 byl podíl 

PZI z EU do ASEAN ve výši 21,9 mld. EUR. (European Commission, 2012a) 
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Graf 4.6 Čistý příliv přímých zahraničních investic do ASEANu ze zdrojových zemí 

v letech 2000 – 2009, v mil. USD 

Zdroj: ASEAN Economic Community, 2010 

 

Do zemí ASEANu dle grafu 4.5 plynou přímé zahraniční investice také ze světových 

velmocí (Číny, Japonska, USA). Nejmenší podíl na PZI má Čína. Zatímco podíl USA 

 je dlouhodobě kolísavý, podíl Japonska má spíše rostoucí tendenci. 

 

Mimo přímých zahraničních investic plynou do regionu i finanční prostředky v rámci 

humanitární pomoci EU jihovýchodní Asii po povodních v roce 2011. Prvotní finanční pomoc 

pro oběti tajfunů, bouří a záplav, které postihly oblast na konci loňského roku, byla v říjnu 

2011 ve výší 10 mil. EUR, poté v prosinci 2011 ve výši 11 mil. EUR a v roce 2012 Evropská 

komise vyčlenila dalších 11 mil. EUR (Europa, 2012). Největší prospěch z těchto financí 

budou mít Filipíny, Laos, Kambodža a Vietnam. Tyto prostředky budou určeny na obnovu 

a záchranu, na opatření ke snížení rizika katastrof a opatření směřujících ke zvýšení odolnosti 

místních národů na možné další záplavy, tropické deprese či tajfuny.   
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Z dlouhodobého hlediska lze vypozorovat, že ekonomické a obchodní vztahy přešly 

od preferenčních k plně recipročním. Současný vztah je prozatím pod záštitou bilaterální 

strategie při jednání a uzavírání dohod, tzn. s jednotlivými zeměmi individuálně. 

 

Vrátím-li se zpět k obchodním jednáním o dohodě o volném obchodu mezi EU  

a ASEAN, tak jak již bylo řečeno, byla pozastavena. Původně měla EU v úmyslu 

spolupracovat s ASEANem jako region vs. region. Avšak ke konci roku 2009 byl tento 

regionální princip opuštěn. Přesto se EU nepřestala o tento region zajímat a v zájmu úsilí  

o rozvoj regionu zahájila jednání o uzavření dvoustranných dohod o volném obchodu 

s vybranými členskými zeměmi ASEAN, např. se Singapurem v březnu 2010, Malajsií v říjnu 

2010 či Vietnamem v roce 2011. EU dále jedná se zeměmi sdružení o uzavření zvláštních 

dohod o rozšířené spolupráci (Partner and Co-operation Agreements – PCAs) a podporuje 

integrační iniciativu ASEAN (IAI). Zintenzivněna byla spolupráce i v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy. Cílem je zvýšení úrovně výuky, podpora jazyků a využívání moderních 

informačních a komunikačních technologií. 

 

4.3.1 Obchodní summit EU-ASEAN 

 

Delegace EU v Jakartě ve spolupráci s Evropskou obchodní komorou v Indonésii 

uspořádaly 5. května 2011 Obchodní summit EU-ASEAN. Účastnili se ho generální tajemník 

ASEAN Dr. Surin Pitsuwan, ministryně obchodu Indonésie Marie Pangestu, evropský 

komisař pro obchod Karel De Gucht a ekonomičtí ministři deseti zemí ASEAN 

(Velvyslanectví v Jakartě, 2011). Summit se snažil dát dohromady jak podnikatele,  

tak i veřejné a soukromé investory z obou regionů, aby spolu řešili kritické otázky týkající  

se obchodních vztahů EU a ASEAN s cílem určit nové obchodní i investiční příležitosti  

na obou stranách. Vrcholová akce byla rozdělena na dvě tematické oblasti. Jedna se zabývala 

příležitostmi a překážkami obchodu a investic mezi EU a ASEAN a druhá představovala pět 

workshopů v různých sektorech (potraviny a zemědělské produkty, služby, automobilový 

průmysl, zdravotnictví, infrastruktura).   

 

Na Summitu dle svých názorů a zkušeností na obou stranách došli podnikatelé k tomu, 

že nejvíce brání dalšímu rozvoji vzájemných obchodně-politických vztahů (Velvyslanectví 

ČR v Jakartě, 2011): 



76 
 

- nedostatečná infrastruktura, kdy jsou velké rozdíly v úrovni infrastruktury a její 

nedostatečnost v oblastech energetiky, telekomunikací a dopravy; v zemích 

ASEAN jsou časté výpadky v dodávkách elektrické energie, minimální vybavenost 

domácností i firem co do osobních počítačů a internetu, většina pozemní 

infrastruktury je v katastrofálním stavu a síť silnic téměř neexistuje, 

- nedostatečná podpora obchodu, neefektivně fungující celní administrativa, 

komplikovanost celních tarifů – nutností je reforma celní správy v jednotlivých 

zemích ASEAN, zredukovat celní byrokracii atd., 

- zadávání veřejných zakázek – státní zakázky v zemích ASEAN jsou 

netransparentní, je zde vysoká korupce, 

- nedostatečná ochrana práv duševního vlastnictví – i přes dosažený pokrok 

v zemích ASEAN, úroveň ochrany práv duševního vlastnictví je stále 

nedostačující; nejproblematičtější oblastí je ochrana patentových práv. 

 

Hlavním tématem workshopu v oblasti potravin a zemědělských produktů byla otázka 

potravinové bezpečnosti. Sektor služeb, zejména turistika, námořní doprava, rozvoj aerolinek, 

bankovní služby, zase řešil přetrvávající zájem o příliv evropských investic do zemí ASEAN. 

Citlivou oblastí je nejasná a nedostatečná liberalizace v sektoru služeb v členských státech 

ASEAN. Liberalizace služeb ve většině sektorů ještě nezačala a přitom dle Velvyslanectví ČR 

v Jakartě (2011) by do roku 2015 měla začít fungovat liberalizace u větší poloviny všech 

služeb (51 %). Je však potřeba začít budovat produkční základy i v jiných státech 

(např. Indonésie). Chudé země potřebují rozvojovou pomoc, technickou asistenci, 

zdravotnické výrobky atd.  

 

Ministerstvo obchodu v Kambodži, delegace EU v Kambodži, Kambodžská komora 

hostili obchodní lídry na dalším Obchodním summitu EU-ASEAN, který se konal 1. dubna 

2012 v Phnom Penh, v Kambodži (ASEAN-EU Business Summit, 2012). Na summitu 

se projednávaly oblasti agri-business (zpracování potravin, nápojů), infrastruktura – připojení 

(energetika, logistika), výroba (automobilový, farmaceutický), služby (finanční služby, 

pojišťovnictví, ICT). Karel De Gucht (2012), evropský komisař pro obchod, na tomto 

summitu sdělil, že EU je i nadále největším světovou obchodní velmocí. Obchod EU  

se za posledních deset let zvýšil o 60 % na 1,3 bilionů EUR. Evropa tak zůstává silným 

hráčem ve světové ekonomice a důležitým partnerem ASEANu. Dalším sdělením bylo,  

že ASEAN a EU potřebují komplexní dohodu o volném obchodu pro 21. století. 
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Dohoda by měla řešit celou řadu otázek týkajících se zboží, služeb a investic mezi evropským  

a jihoasijským regionem. Tzn. nejen odstranění cel, ale také odstranění předpisů, jež blokují 

obchod se zbožím a službami, zlepšení ochrany práv duševního vlastnictví a zajištění přístup 

na trhy veřejných zakázek. Taková dohoda však bude ještě nějakou chvíli trvat. Bylo však 

dosaženo v pokroku v bilaterálních jednáních se Singapurem, které se blíží k závěru 

a také je na dobré cestě jednání s Malajsií. Započato bylo jednání o FTA s Vietnamem, 

který je pro unii významným obchodním partnerem (pátým největším ze zemí ASEAN).  

 

4.4 Vědecká spolupráce EU a ASEAN 

 

Spolupráce ASEAN a EU ve vědě se může lišit v otázce ochrany a zlepšování 

životního prostředí, tak i v otázkách jiných z důvodu historických i dalších různých okolností. 

Nicméně mezi těmito partnery je uzavřena řada dohod nejen v oblasti ekonomického rozvoje,  

ale také v celé řadě společných zájmů. Na Světovém summitu o udržitelném rozvoji 

v Johannesburgu v roce 2002 ratifikovaly všechny členské státy obou seskupení Úmluvu  

o biologické rozmanitosti, která hraje rozhodující úlohu v celkovém udržitelném rozvoji  

a odstranění chudoby, je nezbytná pro naši planetu, zdraví lidí, jejich obživu a kulturní 

integritu.  

 

Vědecká spolupráce EU s jihovýchodní Asií se stala vyšší prioritou politické agendy 

od roku 2007, kdy probíhalo zasedání ministrů obou aktérů v německém Norinberku. 

Důvodem pro tento krok byl oboustranný zájem k dalšímu posílení spolupráce ASEAN a EU, 

vzájemná vůle sdílet zkušenosti v oblasti vědy a technologií, blíže v otázkách zdraví, 

bezpečnosti potravin a zásobování energií. Na zasedání byl přijat Norimberský akční plán, 

který sloužil jako hlavní pilíř pro posílení spolupráce v oblasti vědy a techniky. 

 

Na období 2010 – 2014 přijali partneři Iniciativu regionálního dialogu EU-ASEAN 

(Regional EU-ASEAN Dialogue Initiative – READI). Cílem iniciativy je podpora politického 

dialogu a rozvoj znalostí v oblastech, jako jsou změna klimatu, životního prostředí, vědy  

a technologie, informačních a komunikačních technologií, internetu, energie, růst vzdělání, 

zaměstnanosti, sociální ochrana a další (ASEAN-EU Business Summit, 2010). READI 

má posílit výměnu a sdílení zkušeností mezi EU a ASEAN prostřednictvím dialogů, seminářů 

a setkání.  
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Tab. 4.3 Počet uživatelů internetu v zemích ASEANu v roce 2000, 2011 a k 31. 3. 2012 

Země 
Rok Facebook 

2000 2011 31. 3. 2012 

Brunej 30 000 318 900 234 060 

Kambodža   6 000 491 480 449 160 

Indonésie 2 000 000 55 000 000 43 523 740 

Laos 6 000 527 400 156 160 

Malajsie 3 700 000 17 723 000 12 365 780 

Myanmar 1 000 110 000 n/a 

Filipíny 2 000 000 29 700 000 27 724 040 

Singapur 1 200 000 3 658 400 2 602 880 

Thajsko 2 300 000 18 310 000 14 235 700 

Vietnam 200 000 30 516 587 3 173 480 

ASEAN 11 443 000 156 355 767 104 465 000 

Zdroj: Internet World Stats, 2012; vlastní zpracování 

 

 Rozvoj internetu v zemích ASEANu z hlediska počtu jeho uživatelů vykazuje tabulka 

4.3. V roce 2011 byl počet obyvatel, kteří používají internet v zemích sdružení, více jak 

156 milionů, ve srovnání s rokem 2000 to byl nárůst o přibližně 145 milionů. Za první 

čtvrtletí roku 2012 tabulka vykazuje počet uživatelů, kteří používají sociální síť Facebook, 

jež je v současnosti prioritním internetovým komunikačním kanálem v rámci celého světa. 

Nejrozšířenější je Facebook v Indonésii a na Filipínách, naopak nejméně v Laosu.   

 

Tab. 4.4 Procentní podíl obyvatel s přístupem k elektřině a výše nezaměstnanosti, v % 

Země 
Přístup k elektřině Nezaměstnanost 

2009 2000 2005 2011 

Brunej 99,7 7,3 2,9 3,7 

Filipíny 89,7 11,2 11,4 7,2 

Indonésie 64,5 6,8 11,2 6,8 

Kambodža 24,0 - - - 

Laos 55,0 - - - 

Malajsie 99,4 3,0 3,5 3,2 

Myanmar 13,0 4,3 4,0 4,0 

Singapur 100 2,7 3,1 2,3 

Thajsko 99,3 3,6 1,9 1,2 

Vietnam 97,6 6,4 5,3 5,0 

Zdroj: IMF, 2012a; World Bank, 2012c; vlastní zpracování 
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Iniciativa READI se také snaží o zlepšení v oblasti energií. Tab. 4.4 zobrazuje počet 

lidí v procentech, kteří mají přístup k elektřině. Na jedné straně jsou v jihovýchodní Asii 

země, které jsou elektrickou sítí pokryty téměř celé, jako Singapur, Brunej, Thajsko 

či Malajsie, ale na druhou stranu jsou zde země, ve kterých mají lidé jen minimální přístup 

k elektřině. Mezi takové země lze zařadit Myanmar nebo Kambodžu. Tab. 4.4 dále vykazuje 

rostoucí zaměstnanost v regionu, popř. klesající nezaměstnanost. Nejhorší situace 

v nezaměstnanosti je na Filipínách, hodnota nezaměstnanosti je 7,2 %, a nejlepší v Thajsku 

(1,2 %). Nízká nezaměstnanost v Thajsku je spojena s růstem jeho HDP a díky tomu, 

že je hlavním producentem rýže. Většina venkovského obyvatelstva pracuje v zemědělství. 

Cílem READI je přesto další zlepšení zaměstnanosti v regionu. Aby byly stanovené cíle 

naplněny, je nutná hlubší spolupráce ASEANu s EU. Z tohoto důvodu spolupracují oba 

regiony na různých projektech
52

.  

  

4.4.1 Projekty realizované ASEAN a EU 

 

V Šestém rámcovém programu pro výzkum (2002 – 2006) pracovalo 521 Evropanů 

a 121 účastníků ze zemí ASEAN na 89 vědeckých projektech v celkové hodnotě 388 milionů 

EUR (European Commission, 2008). Tyto projekty většinou vykazují, jak se řeší společenské 

problémy prostřednictvím vědecké a technické spolupráce. Sedmý rámcový program (7RP) 

na období 2007 – 2013 znamená pevnější mezinárodní rozměr, který je lépe koordinovaný 

a integrovaný do všech daných složek. Zároveň vytváří příznivý rámec pro spolupráci 

prostřednictvím opatření na vědecké a technologické politiky, propagaci a činnosti ke zlepšení 

koordinace mezinárodní vědeckotechnické spolupráce členských států EU. 

 

Zvláštní programy na zemědělství, potravinářství, životní prostředí (včetně klimatické 

změny), energii, dopravu, informační technologie, společnost, nanovědu a nanotechnologii  

atd. nabízí značné možnosti pro rozvoj vzájemně výhodné spolupráce. Pro oba regiony mají 

také důležitou roli sociálně-ekonomické programy a programy humanitních věd z důvodu 

ekonomického partnerství, udržitelného rozvoje, politických a sociálních otázek. Příklady 

realizovaných projektů ASEAN a EU mohou být následující: 
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 Podrobný seznam projektů ASEAN a EU viz příloh č. 9. 
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1. MoniQA 

 

Výzkumným projektem EU a ASEAN byl projekt s názvem „Monitorování  

a zajišťování kvality v potravinovém řetězci (Moni Quality Assurance in the Total Food 

Supply Chain – MoniQA)“. Zahrnoval odborníky z celého světa, jež se snažili zajistit 

bezpečnější potraviny po celém světě tím, že sjednocovali kvalitu potravin a prováděli 

monitorování bezpečnosti v interakci s kontrolními strategiemi. Projekt byl financován z EU 

a byl koordinován Mezinárodním sdružením pro vědu a techniku v oblasti obilovin, 

jež se týká bezpečnosti a kvality hodnocení všech potravin, krmiva, obilí, plodin, ovoce 

i zeleniny, masa a mořských plodů. 

 

Projekt byl vytvořen pro období od 1. února 2007 do 31. ledna 2012, participovalo  

na něm více než 500 odborníků z 12 členských států EU (Belgie, Bulharsko, Finsko, Itálie, 

Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie); 

Turecka, Izraele, Norska, Egyptu a čtyř zemí Asijsko-pacifického regionu (Čína, Vietnam, 

Indonésie, Nový Zéland). V rámci MoniQA fungovalo 12 výzkumných institucí, 11 center 

vysokoškolského vzdělávání, 2 průmyslové organizace a pět jiných organizací (European 

Commission, 2008). 

 

Existuje mnoho příkladů vědecké spolupráce a vazeb mezi výzkumnými pracovníky 

z Evropy (EU) a z jihovýchodní Asie (SEA). Díky spolupráci v oblasti výzkumu posílila řada 

evropských, i asijských firem a výzkumných center, zejména prostřednictvím společných 

projektů financovaných Evropskou komisí v rámci Šestého i Sedmého rámcového programu. 

 

2. Posílení spolupráce ve výzkumu ICT 

 

Projekt „Posílení spolupráce EU s jihovýchodní Asií ve výzkumu informačních  

a komunikačních technologií (Strengthening Cooperation on ICT Research Between Europe 

and Southeast Asia – SEACOOP)“ se zaměřuje na rozvoj vědeckotechnologické spolupráce 

v oblasti ICT. Tato iniciativa byla podpořena v roce 2004 Evropskou komisí, blíže pak 

Generálním ředitelstvím pro informační společnost a média prostřednictvím Rámcových 

programů – 6RP, 7RP; a od roku 2008 pak také Sekretariátem ASEAN. Jedním z hlavních 

očekávaných výstupů SEACOOP bylo posílit rozvoj konkrétních projektů pro výzkum ICT, 

v rámci 7RP. 
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3. Partnerství ve vědě  

 

 Další projekt „Partnerství jihovýchodní Asie a EU ve vědě (SEA-EU-NET)“ 

byl vytvořen na období od ledna 2008 do konce prosince 2011. Projekt byl financován  

ze Sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj. Cílem bylo posílit 

vědecko-technickou spolupráci, ale též vědeckou a technickou základnu pro řešení globálních 

výzev, společné úsilí pro udržitelný rozvoj. Výsledný pokrok ve výzkumu měl přinést 

např. kvalitnější bydlení, životně důležité léky i lepší stav ekonomiky. Opatření zahrnovaly 

provádění společného fóra pro usnadnění a posílení meziregionálního i bilaterálního dialogu, 

rozšiřování informací o 7RP v oblasti SEA.  

 

Iniciativa SEA-EU-NET se skládal z šesti pracovních balíčků (SEA-EU-NET, 2009): 

1. Posílení meziregionálního politického dialogu. 

2. Koordinace s ostatními zeměmi EU a mnohostranná politika. 

3. Posílení účasti partnerů SEA v Sedmém rámcovém programu EU. 

4. Analýza, monitorování a aktualizace. 

5. Šíření informací. 

6. Projektový management. 

 

Formálně se toto sdružení sestávalo z dvaceti dvou organizací
53

, kdy šestnáct z nich 

bylo ze sedmi členských států EU, jeden z přidruženého státu a tři z členských států ASEAN 

(European Commission, 2008). Všechny tyto organizace byly zapojeny do probíhajících 

bilaterálních výzkumných programů. Partnery reprezentovaly národní ministerstva (či jejich 

kanceláře v oblasti mezinárodních vztahů), výzkumné rady, nadace, vědecké akademie nebo 

výzkumné organizace.  
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 Asijský technologický institut (Thajsko), Britská vysoká komise (Singapur), Výzkumné centrum 

pro mezinárodní rozvoj spolupráce v agronomii (Francie), Centrum pro sociální inovace (Rakousko), Národní 

centrum pro vědecký výzkum (Francie), Collegium v Budapešti (Maďarsko), Oddělení vědy a techniky 

(Filipíny), Výzkum EU (Švýcarsko), Evropská komise – Generální ředitelství pro výzkum (Belgie), Institut 

pro globální a teritoriální studia (Německo), Mezinárodní úřad německého spolkového ministerstva 

pro vzdělávání a výzkum (Německo), Ministerstvo pro vědu, technologii a inovace (Malajsie), Ministerstvo 

zahraničních věcí pro výzkum a technologie (Indonésie), Nanyang polytechnika (Singapur), Národní agentura 

pro vědu a informační technologie (Vietnam), Národní centrum pro vědeckotechnické informace (Vietnam), 

Národní metrologická laboratoř SIRIM Berhad (Malajsie), Národní kancelář pro vědu, technologie a inovace 

(Thajsko), Národní agentura vědeckého a technologického rozvoje (Thajsko), Polská akademie věd (Polsko), 

Vědecký a technologický výzkumný ústav (Laos), Královská akademie umění a věd (Nizozemí), Královská 

společnost (Velká Británie), Vědecká a technologická výzkumná rada (Turecko), Univerzita Putra (Malajsie) 

(SEA-EU-NET, 2009). 
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Graf 4.7 Úroveň lidského rozvoje
54

 v zemích ASEANu za období 1996 – 2011  

Zdroj: International Human Development Indicators, 2012a 

 

Výsledkem pokroku ve výzkumu je zlepšení kvality lidského života, růst gramotnosti 

obyvatel, a zároveň úrovně vzdělání ve všech zemích ASEANu. Toto tvrzení je ověřitelné 

pomocí ukazatele HDI (Human Development Index – index lidského rozvoje), který vykazuje 

graf 4.7. V členských zemích sdružení postupně úroveň lidského rozvoje roste. Nejhorší 

situace je za sledované období u Myanmaru, který dosahuje nízké úrovně HDI, ale pozitivem 

je, že se stále zvyšuje. Naopak nejlepší situace je v Singapuru či Bruneji, jejichž HDI 

je vysoký. Ve srovnání s Evropskou unií za ní země ASEANu zaostávají. Index lidského 

rozvoje v EU je velmi vysoký
55

. Celkově lze lidský rozvoj v ASEANu jako celku zhodnotit 

velmi kladně. Od roku 1996 neustále roste a má ambici dostat se na vyšší úroveň, 

aby všechny státy měly co možná nejvyšší HDI.  
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 Index lidského rozvoje (HDI) vyjadřuje kvalitu lidského života porovnáním údajů především o chudobě, 

gramotnosti obyvatel, úrovně vzdělání či střední délce života. HDI se dělí do tří stupňů: státy s HDI > 0,8 mají 

vysokou úroveň lidského rozvoje, státy s HDI = 0, 5 – 0,8 mají střední úroveň lidského rozvoje a státy 

s HDI < 0,5 mají nízkou úroveň lidského rozvoje. 
55

 HDI v Evropě a v jihovýchodní Asii viz příloha č. 10. 
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4. Rok pro vědu, technologie a inovace 2012  

 

V listopadu roku 2011 zahájili ASEAN-EU „Rok pro vědu, technologie a inovace 

2012“, jež koordinuje celou řadu společných vědeckých a technických událostí. Hnací silou 

projektu je SEA-EU-NET. Cílem je zvýraznit, propagovat a rozšířit dosah vědecké spolupráce 

mezi EU a ASEAN. Tento Rok má stimulovat zájem o vědu, její ocenění i přínos pro 

společnost. Daná spolupráce je první svého druhu vedoucí k budování dlouhodobého 

strategického partnerství mezi oběma regiony.  

 

Mezi přínosy, které lze očekávat z nového projektu patří: 

- posílení politických rozhovorů v oblasti vědy a techniky mezi regiony, 

- zviditelnění výzkumných organizací jak v EU, tak v zemích ASEAN, 

- zvýšení povědomí veřejnosti o významu mezinárodní vědeckotechnologické 

spolupráce,  

- širší porozumění mechanismů na podporu společného výzkumu a vývoje. 

 

ASEAN-EU Rok vědy, technologie a inovací 2012 je příležitostí nejen pro oslavu 

čeho bylo dosaženo mezi oběma regiony ve vědecko-technologické oblasti, ale také pro 

vybudování rovnoprávného partnerství, jež může řešit nejnaléhavější problémy lidstva. 

 

Celkově lze konstatovat, že společné projekty ASEAN a EU přináší zlepšení 

v gramotnosti v informačních a komunikačních technologiích 

 

4.5 Vyhodnocení efektů spolupráce ASEAN-EU 

 

Efekty, které přináší spolupráce mezi jakýmikoli partnery, můžou být buď 

ekonomické anebo neekonomické. Mezi ty ekonomické lze zařadit úspory z rozsahu, přístup 

k dalším finančním zdrojům, konkurenční prostředí, zvýšení celkového užitku či efektivní 

alokace prostředků. Na druhou stranu mezi ty neekonomické spadá zkvalitnění poskytování 

statků a služeb či systémové provádění projektů. (Novotná, 2009). Jaké efekty má spolupráce 

mezi ASEAN a EU? 
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V minulosti byly země ASEANu kolonizovány Evropou a chtěly se od jejího vlivu 

oprostit, což se do jisté míry podařilo, avšak poté se region stal útočištěm pro USA  

či Japonsko. Později, v období studené války viděli jak EU, tak ASEAN perspektivu  

ve vzájemném partnerství. Interregionální vztahy mezi EU a ASEAN jsou proto právně 

postaveny na Dohodě o spolupráci mezi členskými státy ASEAN a tehdejším Evropským 

společenstvím. Tato dohoda je stará 30 let. EU se zavázala podporovat rozvoj ASEAN  

a posílit ekonomickou spolupráci v regionu. Pozdější byl kladen větší důraz i na politickou 

dimenzi. Z toho vyplývá, že prvotní efekty spolupráce ASEAN-EU byly ekonomické.  

 

Význam spolupráce mezi EU a ASEAN je značný, vyplývá především z obchodní 

a finanční spolupráce mezi oběma integračními celky. EU je také významným partnerem 

dialogu ASEAN. V oblasti obchodu je EU pro ASEAN třetím největším obchodním 

partnerem a vzájemná obchodní výměna stále roste. Dohodnou-li se vysocí představitelé obou 

integračních seskupení a podepíší dohodu o volném obchodu, dojde postupem času k jeho 

úplné liberalizaci, tzn. odstranění netarifních i netarifních překážek bránících jeho dalšímu  

a rychlejšímu rozvoji. Integrační seskupení také dosahují úspor z rozsahu, jelikož souběžně 

pracují na projektech a obchodují ve velkém s kancelářským a telekomunikačním vybavením, 

chemickými výrobky i stroji a dopravními zařízeními. 

 

Jednání o regionální dohodě o volném obchodu mezi EU a ASEANem jako celkem 

představuje dle mého názoru klíčový prvek globálních a regionálních hospodářských 

integračních strategií jak ASEANu, tak EU. Smysluplně přispívají k posílení vzájemného 

porozumění v oblasti obchodu a vyjednávání procesů, jelikož obchod je velmi důležitou 

záležitostí. Volný obchod je nezbytný nejen pro hospodářský rozvoj a růst 

konkurenceschopnosti, ale také vede k blahobytu spotřebitelů a boji proti chudobě, což země 

ASEANu velmi potřebují. Výsledkem růstu obchodu a vytvoření dohody o volném obchodě 

můžou být vyšší mzdy pro kvalifikované i nekvalifikované pracovníky, a tím pádem růst 

zaměstnanosti. 

 

Unie je zároveň hlavním zdrojem přímých investic, které plynou do zemí ASEANu. 

To bylo také jedním z hlavních cílů ASEANu, přilákat více evropských investic. EU  

tak alokuje prostředky do jednotlivých zemí ASEAN. I přes příznivé ekonomické ukazatelé, 

jsou tyto celky dvě ekonomicky odlišné oblasti, které musí čelit různým ekonomický, 

sociálním, kulturním a environmentálním problémům. V jihovýchodní Asii je asymetrie 
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velká. Na jedné straně bohaté státy, např. Singapur či Brunej a na druhé straně nejméně 

rozvinuté země Laos a Kambodža. Singapur je také hlavním příjemcem PZI plynoucích z EU. 

Je však alokace PZI efektivní? Pro země ASEANu si myslím, že určitě efektivní jsou. PZI 

zajišťují formu dlouhodobého, nedluhového a relativně stabilního kapitálu. Investoři 

pak získávají speciální výhody (např. osvobození od cla). EU si vybírá státy, které považuje 

za levné produkční lokality, ale také z důvodu investic do výzkumu, vývoje a inovací. 

Také země může nabídnout ASEAN. Mateřským firmám PZI umožňují efektivnější produkci, 

přístup na nové trhy a osvojení nových technologií. PZI tak hrají významnou roli při změně 

„ekonomického klimatu“ v mezinárodním prostředí, podporují obchodní výměnu mezi státy, 

vytvářejí a zesilují vztahy mezi ekonomikami. Např. Singapur je pro PZI EU zajímavý,  

je rozvinutý a „bohatý“, tvoří jakési finanční centrum v oblasti a má dobrou geografickou 

polohu, je distribučním uzlem oblasti. Proto s ním EU vyjednává bilaterální dohodu o volném 

obchodu. Samotnému Singapuru pak spolupráce s EU může přinést ještě lepší přístup 

k finančním zdrojům, lepší konkurenční prostředí i lepší přístup na trh EU.  

Co se týče ostatních zemí ASEANu, ty již tak perspektivní nejsou. I když v poslední době 

se stále více dostává do popředí Vietnam, se kterým již EU pokročila a začala také vyjednávat  

o dohodě o volném obchodu.  

 

V rámci sociální spolupráce je nízké zapojení občanské společnosti. Chybí orgány,  

jež by sociálním partnerům i ostatním občanům plně umožňovaly vyjádřit potřeby, očekávání 

a výhledy na spolupráci mezi EU a ASEAN v budoucnosti.  

 

Díky vědecké spolupráci EU a ASEAN dochází ke zkvalitnění bydlení, zajištění 

životně důležitých léků, zkvalitnění potravin i k lepšímu stavu celé ekonomiky. Efektem 

z vědecké spolupráce je také to, že stimuluje zájem o vědu ve všech mozaikách kultur,  

které v seskupeních existují, je přínosem i pro společnost. Rozvoj vědy přináší nové 

technologie, rozvoj informačních a komunikačních technologií i rozvoj internetového 

připojení. Pod záštitou vědecké spolupráce dochází ke zviditelnění výzkumných organizací 

jak z EU, tak i ze zemí ASEANu. Lze konstatovat, že realizované projekty jsou efektivní.  

 

Celkové efekty ze spolupráce ASEAN-EU lze shrnout následovně: 

a) zvýšení blahobytu obyvatel prostřednictvím lepšího přístupu na trh EU, 

b) prohloubení vzájemného obchodu a vyjednávacích procesů, 

c) ekonomický rozvoj, 
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d) růst konkurenceschopnosti, 

e) snižování chudoby, 

f) rozvoj vědy, výzkumu, vývoje, 

g) inovace, 

h) lepší přístup k finančním zdrojům, 

i) zkvalitnění bydlení, 

j) zlepšení zdraví obyvatel, 

k) zvýšení gramotnosti v oblasti ICT, 

l) růst připojení k internetu. 

 

Dle shrnutí lze soudit, že efekty jsou pro země ASEANu pozitivní, přesto je nutné  

a důležité, vztahy EU se zeměmi ASEAN prohloubit. I přes vyvinuté úsilí, nedosahuje 

partnerství mezi regiony kýženého pokroku, stále nebylo úspěšně dokončeno jednání 

o dohodě o volném obchodu. ASEAN však mezitím uzavřel dohody o volném obchodu 

s jinými významnými hospodářskými partnery (Čínou, Indií, Austrálií a Novým Zélandem 

či Koreou). ASEAN  a EU se sice každé dva roky schází na neformálním dialogu ASEM, 

na kterém se řeší různé problémy a snahy o pokrok ve spolupráci, avšak není to dostatečné. 

Aktéři by spolu měli více spolupracovat v oblasti udržení bezpečnosti v jihovýchodní Asii, 

zlepšení přístupu k energiím, zlepšení vzdělanosti a celkově potírat chudobu, především 

v rozvojových státech. 

 

Společné projekty ASEAN a EU jsou dle mého názoru efektivní, což dokumentuje 

pokrok v daných oblastech. Sdružení tyto projekty potřebuje, aby mohlo dosáhnout 

ekonomického rozvoje, posílit vědecké a technické dialogy mezi regiony, u Laosu 

a Kambodži se vymanit ze statutu nejméně rozvinutých zemí, inovovat zastaralou 

infrastrukturu, získat větší povědomí o biodiverzitě či rybářství v regionu. Dá se říci, že EU 

s ASEANem spolupracuje na projektech, které přesně toto sdružení potřebuje. Co se týče 

budoucnosti projektů, tak si myslím, že probíhající projekty přinesou řadu zlepšení, ale přesto 

bude i nadále potřeba buď projekty prodlužovat či na jejich základech vytvořit nové, 

aby k podstatnému zlepšení ve všech možných oblastech, od vzdělání, přes životní prostředí 

až ke zdraví, došlo zároveň i v nejméně rozvinutých státech. Jen důvěra a z ní vyplývající 

spolupráce všech aktérů může přinést kýžený efekt. To se již mnohokrát potvrdilo na národní 

i mezinárodní scéně. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo na základě teoretických poznatků analyzovat vznik a vývoj 

integračního seskupení ASEAN. Integrační seskupení vzniká spojováním či slučováním 

původně samostatných jednotek do jednotného systému. Pro vznik integrace existují určité 

prointegrační faktory, mezi které lze zařadit stejnorodost členských států, především v úrovni 

ekonomického rozvoj. Na druhou stranu se nedají opomenout ani protiintegrační faktory. 

 

K  založení Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) došlo formálně  

na základě Bangkokské deklarace v roce 1967, po oproštění se od nadvlády koloniálních 

mocností. Mezi významné kolonizátory patřily Nizozemí, Francie či Španělsko, později 

i USA a Japonsko. Zakládající státy ASEANu (Indonésii, Filipíny, Malajsii, Singapur 

a Thajsko), heterogenní z hlediska náboženství, jazyků i velikosti, spojoval po získání 

samostatnosti jeden hlavní cíl – zajištění politické a bezpečnostní spolupráce v regionu spolu 

s ekonomickým rozvojem. Důvodem pro spolupráci v oblasti bezpečnosti byly hrozby, např. 

vietnamská válka, ekonomická nestabilita regionu, spory o hranice či etnické konflikty. 

Dalšími důvody byly snahy států upevnit vnitřní politické pozice, rozvíjet spolupráci 

na regionální, bilaterální a multilaterální úrovni či pouhý zájem nezůstat v regionu politický 

izolován. Pro vznik ASEAN příliš prointegračních faktorů neexistovalo. V regionu byla 

převaha antiintegračních sil. Státy byly izolované, kolonizované a se špatnou infrastrukturou. 

Objektivně zde existovaly obrovské národnostní rozdíly, diference v ekonomické úrovni  

i náboženské odlišnosti. Přes všechny tyto skutečnosti se pět států dokázalo „spojit“ a založit 

integrační seskupení ASEAN. 

 

Hlavní cíle ASEANu byly stanoveny již v Bangkokské deklaraci, která stanovovala 

také postup činností založený na konsensu, dobrovolnosti, postupných krocích a úmluvách. 

Deklarace neukládala žádné konkrétní povinnosti, nebyla politicky závazná. První 

mezinárodně závazná smlouva byla až Smlouva o přátelství a spolupráci v jihovýchodní Asii, 

která byla přijata na summitu na Bali v roce 1976. Na tomto summitu byla přijata 

také Deklarace shody ASEANu, která rozšířila původní cíle sdružení.  

 

Během dalších let se do integrace začleňovaly další státy (Brunej, Kambodža, Laos, 

Myanmar a Vietnam) až do dnešního počtu deseti členů. Postupně se začaly prosazovat 
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tendence k integraci v oblasti ekonomické. Doposud byly všechny zájmy směřovány pouze 

do oblasti politické a bezpečnostní. V roce 1977 byla podepsána Preferenční obchodní 

dohoda, v roce 1992 bylo přijato rozhodnutí o podpisu smlouvy o zóně volného obchodu 

a zároveň byla přijata Smlouva o společných efektivních preferenčních tarifech. Tyto 

skutečnosti posouvaly sdružení od pouhé spolupráce k integraci a k vybudování zóny volného 

obchodu do roku 2015. Z teoretického hlediska integrace se jedná o nejnižší formu integrace 

a to pásmo volného obchodu, dochází ke snížení cel a obchodních bariér mezi členskými 

státy. Členské státy si původně stanovily, že k 1. lednu 2003 dojde ke snížení úrovně tarifů 

na max. 20 % a k 1. lednu 2008 se měly maximální tarify pohybovat v rozmezí 0 – 5 %. 

Vzhledem k množství bariér, které stále existovaly, byl tento plán snižování cel rozložen 

na delší časové období. V roce 2011 již státy ASEAN-6 plnily závazky z 99,65 %  

a státy CLMV z 98,76 %. Nulový celní tarif byl např. u rýže, sóji, cukru, a 5% u zrn kávy 

či brambor. Jedná se o komodity, jejichž produkce je v zemích sdružení nejvyšší.  

 

ASEAN měl stále zájem na dalším prohlubování ekonomické a politické spolupráce  

a tak v roce 1994 vznikla nová instituce pro bezpečnostní dialog v Asii – Regionální fórum 

ASEAN. Fóra se účastní nejen členské státy ASEANu, ale také ostatní státy světa, jako např. 

EU, USA, Kanada, Čína, Austrálie či Nový Zéland. Oblast obchodu se rozšířila o rámcové 

dohody o službách a investiční zóně a byla přijata Vize do roku 2020, jejímž cílem bylo 

v rámci užší ekonomické integrace regionu zajistit volný pohyb výrobků, služeb, investic, 

kapitálu a kvalifikované pracovní síly. Významným krokem k regionální integraci bylo přijetí 

II. deklarace o shodě členů ASEAN z roku 2003, na jejímž základě má být vybudováno 

Společenství ASEANu do roku 2015. Společenství má být sestaveno ze tří pilířů – politického 

a bezpečnostního, ekonomického a socio-kulturního, má dále posilovat jednotu systému  

a zahrnovat harmonizaci politik. Po přijetí Charty ASEAN získalo sdružení právní 

subjektivitu. 

 

Jihovýchodní Asie byla jako oblast tradičně ve středu zájmu pro řadu vyspělých států. 

Nejbližším sousedem, který se pro ASEAN stal politicky a ekonomicky zajímavým partnerem 

byla Čína. Země měla o spolupráci se sdružením zájem, protože dobré sousedské vztahy 

mohou sloužit také k jejímu růstu a úspěšné transformaci. Geografická blízkost měla vliv také 

na spolupráci s dalšími partnery, a to s Japonskem a s Jižní Koreou. V liberalizaci 

s nečlenskými zeměmi totiž ASEAN prosazoval principy otevřeného regionalismu. Se svými 

partnery spolupracuje ve formaci ASEAN+X, která by v případě efektivní spolupráce mohla 
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představovat první etapu pro vytvoření rozsáhlejší asijsko-tichomořské oblasti volného 

obchodu. Problémem je ale silná heterogenita zúčastněných zemí s odlišnými ekonomickými 

zájmy. ASEAN v současnosti spolupracuje v rámci formace ASEAN+3 a ASEAN+6. 

V oblasti vnějších vztahů bylo cílem ASEAN vytvořit zóny volného obchodu se všemi 

partnery s asijsko-tichomořského regionu. Plán již byl naplněn. Seskupení postupně uzavřelo 

dohody o zóně volného obchodu s Čínou, Jižní Koreou, Japonskem, Austrálií, Novým 

Zélandem i Indií. Vytvoření všech FTAs bylo významným krokem k rozšíření 

mnohostranného obchodu v regionu.  

 

V návaznosti na stanovený cíl zhodnotit ekonomickou spolupráci ASEANu s jeho 

partnery, jsem zjistila, že přínosem vzniku dohod o volném obchodu bylo zlepšení 

ekonomických, politických i diplomatických vztahů a posílilo to stabilitu v celém regionu. 

Největším obchodním partnerem z oblasti asijsko-tichomořského regionu je Čína  

s celkovou hodnotou obchodu 299 mld. USD v roce 2011 a 13% podílem na celkovém 

obchodu ASEANu. Vzájemná obchodní výměna však stále roste se všemi jeho partnery 

platformy ASEAN+3 i s Austrálií, Novým Zélandem a Indií. 

 

Vztahy ASEANu s Evropskou unií se datují již od roku 1980, kdy spolu uzavřely 

Dohodu o spolupráci mezi ES a členskými státy ASEAN. Jednotlivá seskupení se od sebe 

značně liší. V Evropě je dle zjištění vyšší naděje na dožití (EU 79 let, ASEAN 71 let) a velmi 

vysoký index lidského rozvoje. Politická spolupráce se ze začátku omezovala na prohlášení. 

V ekonomické oblasti se ASEAN snažil o získání přístupu na evropské trhy, stabilizovat 

tak ceny zemědělských komodit a především získat více evropských investic, rozvojovou 

pomoc a zároveň nové moderní technologie. Realističtější a pragmatičtější politika EU vůči 

ASEANu nastala po přijetí Nové asijské strategie EU v roce 1994, která zároveň otevřela 

cestu ke společnému setkání Asie a Evropy.  

 

Efektivitu spolupráce ASEAN-EU spatřuji ve zvýšení obchodu, v roce 2011 byla EU 

třetím největším obchodním partnerem ASEANu s hodnotou obchodu vyšší než 200 mld. 

EUR.  Za posledních deset let se hodnota vzájemného obchodu zvýšila o 60 %. Spolupráce 

s EU přinesla ASEANu zvýšení blahobytu obyvatel, růst vzájemného porozumění v otázkách 

obchodu, ekonomický rozvoj. Je to jak z důvodu přímých zahraničních investic plynoucích 

do regionu, tak i z důvodu příležitostní humanitární pomoci např. po přírodních katastrofách. 

Největším příjemcem přímých zahraničních investic je Singapur (65 %), se kterým EU 
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vyjednává dohodu o volném obchodu. Tuto dohodu EU vyjednává také s Malajsií 

a Vietnamem. Z dlouhodobého hlediska lze tedy vypozorovat, že ekonomické a obchodní 

vztahy přešly od preferenčních k plně recipročním. V současnosti se EU orientuje spíše 

na bilaterální strategie při jednání a uzavírání dohod, tzn. s jednotlivými zeměmi individuálně. 

Vzájemná spolupráce však přináší i efekty v podobě rozvoje vědy, výzkumu, vývoje, které 

práce dokumentuje na vybraných příkladech projektů (výzkumný projekt MoniQA, SEA-EU-

NET, Rok pro vědu, technologie a inovace 2012). Jednotlivé projekty měly své další efekty – 

zvýšily povědomí o vědě, přísun nových technologií, zkvalitnění bydlení, potravin, lepší 

zdraví pro obyvatele, rozvoj internetu a ICT gramotnosti.  

 

Prohlubování spolupráce v rámci integračního seskupení ASEAN postupuje pomalu. 

Jeho rozvoj brzdí různé konflikty o území, které tak narušují jeho vnitřní stabilitu. 

Do budoucna se myslím, že pokrok rychlý nebude, především díky konfliktům  

a nedodržování lidských práv v Myanmaru od 70. let minulého století a neschopnosti 

ASEANu jako celku tuto záležitost vyřešit. V oblasti vnějších vztahů je nadále nutné rozvíjet 

a posilovat ekonomickou a všestrannou spolupráci. Budoucnost je pro ASEAN otevřená 

a myslím si, že toho využije, postupem času bude sílit a bude mít silnější roli ve světové 

ekonomice. 
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