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1 Úvod 

Integrační procesy vyvrcholily ve 20. století. V tomto období došlo k velké 

fragmentaci světa, vzniku nových států a změnám politických režimů. Národní ekonomiky 

vytvářeli nová uskupení s cílem ekonomické spolupráce. První integrační tendence na území 

Latinské Ameriky vyvrcholily v 60. letech vznikem Latinskoamerického sdružení volného 

obchodu. Druhá polovina 20. století se v regionu Latinské Ameriky vyznačovala množstvím 

nově vznikajících integračních organizací. Tato nová uskupení však nedokázala být stabilní, 

což souviselo s ekonomickými krizemi států a politickými převraty. Jejich aktivita byla 

postupem času utlumena. Na přelomu 80. a 90. let dochází k revitalizaci integračních procesů 

a vzniku dalších integračních organizací. Mezi nejvýznamnější integrační organizace Latinské 

Ameriky patří Andské hospodářské společenství, Společný trh jihu (Mercosur) a Karibské 

společenství a společný trh. 

Cílem bakalářské práce je charakterizovat integrační procesy v Latinské Americe, 

přičemž bude blíže analyzován vývoj a současný stav integračního uskupení Mercosur. 

Bakalářská práce je členěna do tří kapitol. První kapitola „Integrační tendence 

Latinské Ameriky“ se zabývá teoretickým vymezením integrace. Je zaměřena na motivy 

integrací, linie a formy realizace integrace. V rámci teoretického vymezení integrace jsou 

detailněji vysvětleny stupně ekonomické integrace, jež odráží vyspělost jednotlivých 

organizací. Druhá část první kapitoly se skládá z konkrétních vybraných integrací Latinské 

Ameriky. Integrace Latinské Ameriky je charakteristická množstvím nově vznikajících 

uskupení, která nahrazují stávající organizace či vytváří další integrační úroveň. 

Druhá kapitola „Charakteristika vybraných zemí Mercosur“ je zaměřena na dva 

členské státy Mercosur – Argentina a Brazílie. Země jsou charakterizovány z hlediska 

geografického, hledisko demografické poukazuje na skladbu obyvatel obou států, jež byla 

ovlivněna kolonizační minulostí. Politický vývoj spolu s ekonomickým poukazuje na změny 

režimů, jež byly pro region Latinské Ameriky ve 20. století typické. Poslední část 

charakteristik obou států je věnována vzájemné spolupráci s Českou republikou a Evropskou 

unií ve smyslu orientace i na jiné regiony světa. 

Třetí kapitola „Současnost a možnosti budoucího vývoje Mercosur“ je věnována 

nedávné historii Mercosur i jeho současnosti. Významnou událostí bylo suspendování 

Paraguaje a následné přijetí Venezuely. Ekonomické vztahy integračních organizací jsou 

spojeny s otázkou důležitosti mimoregionálních trhů, na kterých zaujímají USA silnou pozici. 
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V současné době však dochází k diverzifikaci trhu a Latinská Amerika se orientuje na trh 

evropský a čínský. Druhá částkapitoly je proto zaměřena na probíhající obchodní vztahy a 

spolupráci s EU. V závěrečném shrnutí je hodnocena současná situace Mercosur a její 

možnosti budoucího vývoje. 
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2 Integrační tendence Latinské Ameriky 

Světová ekonomika, již je možno definovat jako složitý sociálně ekonomický systém, 

který je složen z národních států vzájemně propojených mezinárodními ekonomickými vztahy 

(Honová 2007), prochází především od druhé poloviny 20. století velkými proměnami, které 

souvisí se změnami uspořádání světa a vznikem nových států. Proto je pro současnou 

světovou ekonomiku charakteristická fragmentace. Řešení problému přílišné fragmentace 

světa je možné díky jejich opětovnému účelovému spojování – integraci (Zlý 2008). 

2.1 Teorie mezinárodní ekonomické integrace 

Pojem fragmentace lze definovat jako rozdělení na jednotlivé části. Použije-li se tento 

pojem ve světové ekonomice, myslí se tím, že je světová ekonomika složena z velkého 

množství národních ekonomik. Příčiny posilování fragmentace jsou ve druhé polovině 20. 

století spojovány především s přeměnami kolonií v samostatné státy (dekolonizace Afriky a 

vznik 17 států v 60. letech), s rozpadem federativních států (čehož je důkazem i bývalá Česká 

a Slovenská Federativní Republika – nyní Česká republika a Slovenská republika) či 

v důsledku národně osvobozeneckých bojů nebo separatismu národních menšin (Zlý 2008). 

Procesy integrace jsou projevem dlouhodobé internacionalizace, která se prosazuje ve 

světové ekonomice. Přičemž pojem internacionalizace je chápán jako proces postupného 

vzájemného prorůstání národních ekonomik. Spolu s internacionalizací ekonomik dochází 

k interdependenci, procesu prohlubování vzájemné závislosti jednotlivých států. Proces 

interdependence vytváří optimální podmínky umožňující přechod k takovým vztahům, jež 

mají charakter ekonomické integrace (Majerová 2007). 

Mezinárodní ekonomická integrace (v nejširším a nejobecnějším vymezení) je 

definována jako objektivně se prosazující proces postupného propojování a spojování 

existujících ekonomických celků (národních ekonomik) ve světové ekonomice (Zlý 2009). 

2.2 Motivy integračních procesů 

Motivy pro vytváření integračních organizací nemusí být jen ekonomického 

charakteru. Dokazuje to první integrační úsilí v Evropě, které bylo politické (vznik 

Evropského společenství uhlí a oceli či vznik Rady vzájemné hospodářské pomoci) nebo 

bezpečnostní (vznik Severoatlantické Aliance NATO). 
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Politická motivace ekonomické integrace je založena na shodných nebo podobných 

politických zájmech určité skupiny státu. Významnou úlohu v politické integraci mají 

různorodé, ale specifické a konkrétní zájmy jednotlivých zemí, které se integrace účastní. 

Tento fakt dokazuje rozhodnutí středoevropských a východoevropských států na přelomu 80. 

a 90. let 20. století orientovat se na integrační organizace západní Evropy (EU) a zajistit si 

touto cestou demokratický vývoj s ekonomickými přínosy (Zlý 2009). 

Ekonomické motivy jsou založeny na rozdílných očekáváních subjektů na různých 

úrovních (makroekonomických i mikroekonomických), která mohou být následující 

(Majerová 2007):  

 velký společný trh umožňuje růst výroby, úspory z rozsahu i racionálnější 

využívání zdrojů, 

 oslabení negativních dopadů cyklického kolísání v rámci světového trhu, 

 posílení pozice, váhy a vlivu dané integrované oblasti v rámci kontinentálního 

nebo světového trhu,  

 rozšíření zdrojů (především u méně rozvinutých ekonomik), nová odvětví a 

výroby, 

 posílení pozic pro vyjednávání vůči třetím zemím a jiným organizacím. 

2.2.1 Formy realizace ekonomické integrace 

Jakákoliv integrace, ať už se jedná o ekonomickou, bezpečnostní či politickou, je jinak 

strukturovaná, hluboká a její děje probíhají rozdílně. Proto je nutné integrační procesy 

rozdělit.  

Z hlediska geografického se forma realizace ekonomické integrace dělí na dvě 

základní linie – globální a regionální, zvláštním případem soudobé světové ekonomiky je linie 

mezikontinentální (Majerová 2007). 

Z pohledu národohospodářského, který je vymezen jednotlivými sektory, se hovoří o 

parciální (dílčí) integraci, týká-li se jedné sféry či několika málo úseků národních sfér – např. 

celní unie. Druhou formou integrace z tohoto hlediska představuje integrace univerzální 

(všeobecná), která se dotýká všech sfér národního hospodářství – např. hospodářská a měnová 

unie (Ibid 2007). 

Dochází-li k rozlišení forem integrace pomocí odvětvového hlediska, jedná se o 

integraci vertikální nebo horizontální. Vertikální (sektorová) integrace probíhá v případě 
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zapojení jednoho nebo několika vybraných odvětví – např. Evropské společenství uhlí a oceli 

(ESUO). V případě horizontální integrace dochází k integrování všech sektorů zúčastněných 

zemí – např. Evropská unie (EU). Ve skutečnosti dochází k vývoji vertikální integrace, ta 

může postupem času přerůst do podoby integrace horizontální (Zlý 2009). 

Institucionální hledisko je jedním z dalších pohledů na realizaci ekonomické integrace, 

pomocí kterého se rozlišuje mezistátní a nadstátní forma integrace. V mezistátní (mezivládní) 

typu integrace je zachována suverenita zúčastněných států a také jejich plnoprávné postavení 

v procesech rozhodování. Nadstátním typem integrací je označováno společenství, ve kterém 

členské státy převádějí část svých suverénních práv na společný orgán. Společný orgán není 

vždy zastoupen státy rovnoprávně, ale jeho složení je založeno např. na většinovém principu 

(Ibid 2009). 

2.2.2 Základní linie integrace 

Dle geografického pohledu se integrace dělí na dvě základní linie, těmi jsou globální 

integrace a regionální integrace. Zvláštním případem v praxi nynější světové ekonomiky je 

mezikontinentální integrace (Zlý 2008). 

a) Globální ekonomická integrace 

V úvodu globální ekonomické integrace je důležité upozornit na nutnost rozlišování 

pojetí globalizace a již zmíněné globální ekonomické integrace, jež je její součástí. Klasická 

definice globalizace existuje v mnoha podobách, záleží na teoretických přístupech či různých 

politických a ideologických hlediscích autorů (Majerová 2007). Globalizaci je možno chápat 

jako mnohoznačný jev ekonomický, politický, sociální a snad i kulturní, který odráží souhrn 

vzájemně spjatých velmi složitých a rozporuplných procesů, kterými a ve kterých jsou 

propojovány aktivity a osudy lidí v celosvětovém, planetárním měřítku (Zlý 2008). Jedná se o 

stav světa, který se jako takový stává stále se vyvíjejícím systémem. 

Na druhou stranu globální ekonomická integrace je organickou součástí nynější 

globalizace světa a světové ekonomiky. Globální ekonomická integrace je proces 

uskutečňující se postupnou liberalizací mezinárodního obchodu oslabováním či 

odstraňováním celních a dalších překážek, které brání volnému pohybu zboží a služeb 

v celosvětovém měřítku, případně i liberalizaci pohybu výrobních faktorů (Zlý 2008). 
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b) Regionální ekonomická integrace 

Regionální ekonomická integrace (REI) je jednou ze dvou základních linií nynější 

mezinárodní ekonomické integrace a uskutečňuje se na různých úrovních své rozvinutosti. 

REI je na obecné úrovni definovatelná jako proces postupného propojování a spojování 

existujících ekonomických celků (národních ekonomik) ve větší celky v jednotlivých 

regionech světové ekonomiky (Honová 2007).  

REI je územním projevem fragmentace světové ekonomiky a je velmi významným 

nástrojem k jejímu překonávání. Základ REI představuje územní celek, jenž je svými nejen 

ekonomickými, ale také politickými, kulturními a sociálními znaky specifický. REI probíhá 

na úrovních makroregionu, regionu či subregionu. Proto není výjimkou stát, který je součástí 

více než jednoho regionálního integračního projektu (Belgie – člen EU a BENELUX), 

(Majerová 2007). 

Ač dochází v rámci globální a regionální integrace k vytváření stejných opatření 

integračního charakteru, ve výsledku vznikají rozdílné efekty na integrovaný prostor. Je 

jednodušší vytvářet optimální podmínky pro rozvoj obchodu nebo pro koordinaci 

hospodářských politik v rámci regionální struktury než na úrovni globální. Regionální 

integrace přináší efekty, jež je možné přiřadit všem účastníkům procesu. Výhodou je 

stejnorodost ekonomik účastnících se integrace. Na druhou stranu v případě globální integrace 

vyvolané efekty na celosvětovém trhu ovlivňují odlišně jednotlivé účastníky. Tento fakt je 

dán značnou heterogenitou daného prostoru. Globální integrace je zpomalována národními 

politikami států, jež jsou v soudobé společnosti stále považovány za jakýsi základní stavební 

kámen dnešní doby (Zlý 2009). 

c) Mezikontinentální integrace 

Zvláštním případem nynější světové ekonomiky je mezikontinentální integrace, též 

nazývána jako otevřená forma regionalizace. Tento proces probíhá na více než jednom 

světovém kontinentu, ale zároveň nedosahuje úrovně globální integrace.  

Nejznámějším případem mezikontinentální integrace je organizace Asijsko-

tichomořská hospodářská spolupráce (APEC), která svým působením na třech kontinentech, 

otevřeností vůči dalším účastníkům a úrovní, jež dosahuje (zóna volného obchodu), se 

nachází mezi regionální a globální formou integrace (Zlý 2007). 

 



11 

 

2.2.3 Stupně ekonomické integrace 

Členění mezinárodní ekonomické integrace se odvíjí od vyspělosti daných 

integračních uskupení. Tato vymezení slouží k analýzám intenzity, šíře a hloubky 

integračních procesů. Aktuální model integračních stupňů, jenž nahradil přeživší schéma z 50. 

a 60. let 20. století, které odráželo tehdejší podobu integračních procesů, lépe vystihuje logiku 

vývoje integrací.  

Pojetí stupňů ekonomické integrace je následující: 

 pásmo volného obchodu, 

 celní unie, 

 primární hospodářská unie, 

 rozvinutá hospodářská unie, 

 hospodářská a měnová unie 

 komplexní hospodářská a měnová unie, 

 hospodářská a politická unie. 

a) Pásmo volného obchodu 

Jedná se o nejnižší stupeň ekonomické integrace. Tento integrační stupeň je třeba 

chápat jako výchozí pro další typy integrací, je-li v rámci něj vytvořen určitý institucionální 

rámec s orgány, které mají trvalý charakter.   

Základními znaky pásma volného obchodu jsou: 

 odstraňování tarifních a netarifních bariér, především kvantitativních omezení, 

 uchování národních celních území, 

 zachování autonomní celní a obchodní politiky vůči třetím zemím, 

 prokazování původu komodit, jichž pohyb je na integrovaném trhu volný. 

 V současné světové ekonomice se rozšiřuje spolupráce členských zemí v rámci pásma, 

doplňují se prvky vyšších integračních stupňů či dochází u některých regionálních uskupení 

k přechodu na vyšší formy integrace (Majerová 2007).  

b) Celní unie 

Vyšší stupeň ekonomické integrace, na který bylo zpočátku nahlíženo jako na 

uzavřenou skupinu států, jejíž fungování není efektivní vůči třetím zemím, je dnes chápáno 

jako integrující se seskupení do světové ekonomiky.  
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Charakteristickými rysy celní unie jsou:  

 odstranění cel a dalších necelních překážek pro volný pohyb komodit 

členských států, 

 vytvoření jednotného celního území spojením národních celních členských 

států, 

 nastolení společné celní politiky (většinou spojeno s nastavením jednotného 

celního sazebníku) vůči třetím zemím, 

 není nutné potvrzování původu zboží (na rozdíl od pásma volného obchodu), 

zboží proclené jednou je posléze bráno již jako zboží domácí, 

 členské země uskutečňují jednotnou obchodní politiku, 

 efektivní fungování celní unie vyžaduje existenci trvalých společných orgánů 

(činnost nejen koordinující, ale také k redistribuci přínosů z cel). 

 Mezi integrace fungující na bázi celní unie patří například BENELUX či celní 

unie mezi Českou republikou (ČR) a Slovenskem existující před vstupem do EU (Zlý 2009). 

c) Primární hospodářská unie 

Třetí stupeň integrace je základním typem hospodářské unie. Na tuto úroveň se 

ekonomická integrace dostává tehdy, zasahuje-li sféra integrace nejen do oblasti volného 

pohybu zboží, ale také do oblasti volného pohybu výrobních faktorů. V tomto stupni 

ekonomické integrace však stále existují neviditelné překážky obchodu. 

Primární hospodářská unie je charakteristická těmito znaky: 

 odstraňování, resp. snižování překážek, které brání volnému pohybu služeb a 

výrobních faktorů, 

 koordinace dílčích hospodářských politik (soutěžní politika, oblast sociální, 

pracovní), 

 nastolení společných politik (např. zemědělská a dopravní politika  Evropských 

společenství) 

Příkladem tohoto nejméně rozvinutého stupně hospodářské unie jsou Evropská 

společenství v 70. až 80. letech 20. století (Majerová 2007). 
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d) Rozvinutá hospodářská unie 

V rámci čtvrtého stupně ekonomické integrace dochází k odstraňování překážek nejen 

viditelného, ale především neviditelného charakteru. Na úrovni primární hospodářská unie 

převažuje vliv subjektivního charakteru a je zde značné riziko protiintegračních sil, které 

mohou proces integrace zpomalovat. Na druhou stranu rozvinutá hospodářská unie je stav, 

který již nevytváří podněty k růstu protekcionismu či národního izolacionismu, tudíž stav pro 

stagnaci integrace, dokonce i ohrožení organizace její desintegrací. Má-li být ekonomická 

integrace efektivní a progresivní, je třeba nastolit objektivní potřeby přechodu od primární 

hospodářské unie k rozvinuté. 

Příkladem rozvinuté hospodářské unie byla integrace ES od 80. let 20. století. V té 

době začala ES v rámci revitalizace integračního procesu pracovat na odstraňování 

neviditelných překážek, které bránily v cestě skutečnému volnému pohybu zboží, služeb, 

kapitálu a osob (Zlý 2009). 

e) Formativní hospodářská a měnová unie 

Hospodářská a měnová unie je nejvyšším stupněm ekonomické integrace. Jedná se o 

úroveň, na které rozvinutá hospodářská unie vytvořila všechny důležité předpoklady 

k doplnění hospodářské unii i unii měnovou (Zlý 2009). 

Charakteristickými rysy formativní hospodářské a měnové unie jsou: 

 existence jednotné měny, v případě symetrické formy, v asymetrické formě jsou 

uchovány národní měny, ale je rozhodnuto o jedné centrální bance, která je 

dominující a určuje měnovou politiku zemí unie, 

 společný měnový orgán na nadstátní úrovni, 

 jednotná měnová politika. 

Příkladem symetrické formy je Evropská hospodářská měnová unie, jež zavedla 

jednotnou měnu euro a založila Evropskou centrální banku, která řídí emisi jednotné měny a 

koordinuje jednotnou měnovou politiku (Majerová 2007). 

f) Komplexní hospodářská a měnová unie 

Nejvyšší úroveň hospodářské a měnové unie je vynucena v zájmu zajištění stability 

jednotné měny plným rozvinutím měnové unie. Tento hypoteticky pojatý nejvyšší stupeň 

rozvinutosti bude zřejmě spojen se změnami v míře samostatnosti jednotlivých členských 
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států, a také ve způsobu provádění jednotlivých národních dílčích hospodářských politik (Zlý 

2009).  

Charakteristické pro tuto rozvinutější formu hospodářské a měnové unie je: 

 rozšířený okruh vzájemně koordinovaných politik – přechod od společné měnové 

politiky také k politice fiskální, 

 pokračující sjednocování národních politik – sociální, daňová, regionální. 

g) Hospodářská a politická unie 

Hospodářská a politická unie je nejzralejším stupněm integrace s ekonomickým 

charakterem, který je však doplňován i charakterem politickým. Tato úroveň se může 

uskutečnit pouze za předpokladu politické vůle všech zúčastněných států a jejich národů. 

Hospodářská a politická unie může nabývat různých institucionalizovaných forem politické 

integrace států – politická unie států, konfederace států, federace, unitární stát. Proces 

prohlubování ekonomické integrace a přerůstání v integraci politickou je nutno vnímat jako 

proces dlouhodobý a složitý (Zlý 2009). 

2.3 Integrační procesy Latinské Ameriky 

Latinská Amerika je rozsáhlý region amerického kontinentu, složený ze Střední 

Ameriky, Jižní Ameriky a oblasti Karibiku. Přičemž se jedná o region, jenž je historicky 

propojen procesem kolonizace. Především pevninská část Latinské Ameriky, mluvící 

španělsky či portugalsky díky kolonizátorům z Pyrenejského poloostrova, má k sobě, i přes 

velké ekonomické, politické nebo hospodářské rozdíly, velmi blízko. Karibská oblast byla 

v průběhu minulosti kolonizována jinými světovými velmocemi (Velká Británie, Francie), tím 

se jak jazykově, tak politicky i historicky od pevninské části Latinské Ameriky odlišuje. 

Oblast Latinské Ameriky je tvořena 33 suverénními státy, z nichž více než dvě třetiny 

jsou svou velikostí považovány za malé jak rozlohou, tak počtem obyvatel. I přes 

rozdrobenost a rozdílnost tohoto regionu v druhé polovině 20. století převládly pozitivní 

faktory ovlivňující integrační tendence. V 60. letech 20. století byla vyvolána vlna nově 

vznikajících uskupení, které se v průběhu dalších let proměňovaly, nahrazovaly či 

pozastavovaly. Na přelomu 80. a 90. let došlo k revitalizaci integračních procesů v některých 

organizacích díky uklidnění situace v politické sféře. Tato fáze revitalizace, obnovy a aktivní 

účasti na procesu integrace trvá prakticky dodnes (Zlý 2008). 



15 

 

Následující část je věnována vybraným integračním organizacím, jež na území 

Latinské Ameriky vznikly a jejichž vývoj byl důležitý pro integraci probíhající v tomto 

regionu.  

2.3.1 Latinskoamerické sdružení volného obchodu 

Integrační uskupení známé jako ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio) bylo založeno 18. 2. 1960 Dohodou z Montevidea. ALALC bylo vytvořeno 

s cílem odstranění cel a vznikem zóny volného obchodu (Zlý 2008). 

Dohoda byla v roce 1960 podepsána původní skupinou zakladatelských států, ke 

kterým patřila Argentina, Brazílie, Chile, Mexiko, Paraguay, Peru a Uruguay. O rok později 

bylo ALALC rozšířeno o Ekvádor a Kolumbii, v roce 1966 přistoupila Venezuela a v roce 

1967 Bolívie (Ibid 2008). 

Od počátku fungování organizace bylo evidentní, že velké ekonomiky považují 

regionální integraci jako druhořadou, protože obchodní výměna mezi zeměmi byla nízká. 

Členové ALALC se samovolně rozdělili do tří skupin dle úrovně rozvoje a velikosti domácích 

trhů. Mezi nejméně rozvinuté země patřila Bolívie, Ekvádor, Uruguay a Paraguay. Tato 

čtyřčlenná skupina států, jejichž počínající odvětví průmyslu nebyla schopna konkurovat 

relativně rozvinutým zemím jako bylo Mexiko, Brazílie nebo Argentina, získala ochranná 

opatření. Jedním z dalších úskalí ALALC byl fakt, že ne všechny státy dokázaly rovnoměrně 

profitovat z ekonomických změn tak, jako státy se silnější ekonomikou. Snižování cel a 

odstraňování překážek se v méně rozvinutých státech projevilo velkým výpadkem ve státních 

příjmech (Waisová et al. 2009). 

Již v 60. letech se z ALALC vydělila skupina pěti států – Bolívie, Ekvádor, Kolumbie, 

Peru, Venezuela – aniž by vystoupila z ALALC, a založila těsnější regionální organizaci 

Andský společný trh. Smyslem tohoto vydělení bylo urychlit integrační pochody, které 

v rámci ALALC probíhaly pomalu (Zlý 2008). 

2.3.2 Latinskoamerické sdružení pro integraci  

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) je největší latinskoamerické 

integrační uskupení, jež vzniklo reorganizací a nahrazením prvního integračního uskupení 

v Latinské Americe – ALALC. ALADI bylo založeno 12. srpna 1980 podpisem Dohody 

z Montevidea. Generálním sekretářem ALADI je od roku 2011 Carlos Alvaréz. Organizace 

sídlí v Montevideu v Uruguaji (ALADI ©2013). 
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Zakládajícími státy ALADI byla Argentina, Bolivie, Brazílie, Chile, Kolumbie, 

Ekvádor, Mexiko, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay a Venezuela. V roce 1998 se další 

členskou zemí stala Kuba. Roku 2012 byla přijata Panama jako 13. člen organizace. V roce 

2011 ALADI uznalo Nikaraguu jako přistupující zemi, která musí splnit podmínky členství. 

ALADI je mezivládní organizací pokračující v procesech, které ALALC zahájilo roku 

1960. Podporuje rozvoj regionální integrace s cílem zajistit hospodářský a sociální rozvoj. 

Hlavním cílem ALADI je vytvoření společného trhu (ALADI ©2013). V programu má 

organizace nadále odstraňování všech celních a jiných obchodních překážek. Byl také přijat 

systém, který má zabránit diskriminaci uskutečňované skrze uzavřené dohody (Zlý 2008). 

2.3.3 Latinskoamerický a karibský ekonomický systém 

Latinskoamerický a karibský ekonomický systém, jenž je známý jako SELA (Sistema 

Económico Latinoamericana y del Caribe) byl založen 17. 10. 1975 Panamskou konvencí.  

SELA je regionální mezivládní uskupení, jehož aktivity jsou zaměřeny především na podporu 

vytváření vhodných podmínek pro užší hospodářskou spolupráci a ekonomickou integraci. 

Hlavním cílem SELA je akcelerace ekonomického rozvoje rozsáhlé oblasti, kterou představují 

členové SELA (Zlý 2008). 

Sídlo organizace je ve venezuelském Caracasu. Členy SELA je 28 států Latinské 

Ameriky: Argentina, Bahamy, Barbados, Belize, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, 

Kuba, Chile, Ekvádor, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamajka, 

Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Dominikánská republika, Surinam, Trinidad a 

Tobago, Uruguay a Venezuela (SELA ©2013). 

2.3.4 Karibské společenství a společný trh 

V prosinci 1965 bylo karibskými státy Antiguou, Barbadosem, Britskou Guyanou a 

Trinidadem a Tobagem založeno na základě Dohody z Dickenson Karibské společenství 

volného obchodu CARIFTA (Caribbean Free Trade Association). Později přistoupily další 

anglicky mluvící státy Karibiku. CARIFTA měla své cíle úzce postavené na vzoru 

Evropského sdružení volného obchodu. Členové CARIFTA se zavázali liberalizovat 

vzájemný obchod, ale svou politiku vůči nečlenským státům si zachovávali. Liberalizace však 

nebyla dokonalá a docházelo ke zvýhodňování méně rozvinutých zemí (Waisová et al. 2009).  

Státy CARIFTA založili podpisem Dohody z Chaguaramas (Trinidad) 1. 5. 1968 

Karibské společenství a společný trh CARICOM (Caribbean Community and Common 
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Market – CCCM) se sídlem v Georgetownu, Guatemala. Dohoda z Chaguaramas vstoupila 

v platnost 1. 8. 1973. Cíly CARICOM jsou zlepšení životní úrovně a práce, dosažení plné 

zaměstnanosti a zkvalitnění výrobních faktorů, růst, koordinace a udržitelnost hospodářského 

vývoje, rozšíření obchodních vztahů s nečlenskými státy či zvýšení úrovně mezinárodní 

konkurenceschopnosti (CARICOM ©2011). 

Členskými státy společenství jsou Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, 

Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Montserrat, Surinam, Svatá Lucie, Svatý 

Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago. Přidruženými státy 

společenství je Anguilla, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, Turks a 

Caicos. Generálním sekretářem CARICOM je Irwin LaRocque (Ibid ©2011). 

Integrace v rámci CARICOM dosahuje relativně vysoké úrovně. Dochází k přechodu 

od celní unie k unii hospodářské, vytváření společného jednotného trhu zboží i výrobních 

faktorů. Od roku 1989 dochází také k uvolňování pohybu pracovních sil. V devadesátých 

letech byl postupně uvolňován pohyb osob patřících do určitých, konkrétních skupin – lidé 

s univerzitním vzděláním, sportovci, umělci a hudebníci (Zlý 2008). 

Procesy ekonomické integrace v karibské oblasti byly značně ovlivněny vysokým 

stupněm protekcionismu v jednotlivých ekonomikách. V současné době se ale díky tržně 

orientovaným reformám stávají státy Karibiku konkurenceschopnější a exportně výkonnější, a 

je proto možné očekávat pokračování CARICOMU ve snahách o posílení ekonomické 

integrace (Adamcová a Gombala 2001). 

2.3.5 Andské hospodářské společenství 

Andský pakt, který je známý jako Andský společný trh ANCOM, byl založen pěti 

zeměmi Andského rozvojového seskupení ADC (Bolívie, Chile, Ekvádor, Kolumbie a Peru) 

podpisem Cartagenské smlouvy v roce 1969. V roce 1973 přistoupila Venezuela, která jako 

jediná země ADC nepodepsala smlouvu při založení a v roce 2006 vystoupila kvůli členství 

v uskupení Společný trh jihu (Mercosur). O tři roky později v roce 1976 ze společenství 

vystoupilo Chile (Honová 2007).  

Cílem ANCOM v 70. letech bylo vytvoření stabilního prostředí pro vznik zóny 

volného obchodu, později celní unie. Tyto cíle však nebyly naplněny. Docházelo 

k problémům se samotným uskutečňováním liberalizace obchodu v rámci společenství a 

spolupráce ANCOM se v 80. letech přerušila. Ke znovuobnovení spolupráce a nastolení 

podobných cílů uskupení došlo na počátku 90. let. ANCOM nastavil podmínky spolupráce i 
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v dalších oblastech, jakými jsou boj proti obchodu s drogami a kriminalitou. V roce 1993 bylo 

dosáhnuto pásma volného obchodu a o rok později byla podepsána smlouva o přechodu 

k celní unii s předpokládaným datem dovršení v roce 2003 (Majerová 2007). 

Roku 1996 byla zeměmi ANCOM podepsána dohoda o vytvoření Andského 

hospodářského společenství AEC (Andean Economic Community), jež potvrzovala cíle a 

dohody dřívějších organizací a změnu institucionální struktury Andského paktu (Adamcová a 

Gombala 2001). 

Organizace sídlí ve městě Lima, Peru. A. Contreras Baspineiro z Kolumbie byl 

v letošním roce zvolen generálním sekretářem uskupení. AEC se skládá v současné době ze 

čtyř zakládajících členů – Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru a Peru – a dále pak z přidružených 

členů uskupení Mercosur – Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay. Dalším přidruženým 

státem je vystoupivší Chile (Andean Community ©2013). 

2.3.6 Společný trh jihu 

Společný trh jihu, známý především jako Mercosur (Mercado Común del Sur) vznikl 

Smlouvou z Anunciónu  v roce 26. 3. 1991. Dohoda o vzniku nového integračního uskupení 

byla uzavřena státy, které se od sebe značně geograficky i ekonomicky liší – Argentina, 

Brazílie, Paraguay, Uruguay. Vznik Mercosur byl podnícen novým uspořádáním světového 

hospodářství a vzorem se mu stalo Evropské společenství (Majerová 2007).  

Na summitu v Brazílii 17. 12. 1994 podepsali prezidenti všech čtyř členských zemí 

Protokol z Ouro Preto, který legislativně potvrzuje existenci Mercosur a dává mu mezinárodní 

právní statut. Tento protokol ustanovil základní podmínky pro zahájení činnosti uskupení od 

1. 1. 1995 a vznikla také organizační struktura (Adamcová a Gombala 2001). 

Mercosur je tvořen zakládajícími státy – Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay – a 

přistoupivší Venezuelou. 7. 12. 2012 získal přidružený stát Bolívie status přistupujícího člena 

společenství. Paraguay byla v červenci 2012 z důvodu porušení demokratické doložky 

Mercosur suspendována, což usnadnilo přijetí Venezuely jako plnohodnotného člena 

organizace. Generálním zástupcem Mercosur je Brazilec Ivan Ramalho (Mercosur 2013a).  

Hlavními cíli Mercosur dle Smlouvy z Anunciónu jsou: 

 volný pohyb zboží, služeb a výrobních faktorů mezi zeměmi, 

 ustanovení společné celní a obchodní politiky ve vztahu k třetím zemím či jiným 

integračním uskupením, 
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 koordinace postavení v regionálních ekonomických fórech a jednotné vystupování 

v mezinárodních organizacích, 

 koordinace makroekonomických a odvětvových politik mezi smluvními stranami 

(zahraniční obchod, fiskální, monetární a devízová politika, zemědělství, průmysl, 

finanční trhy, služby, cla, doprava a komunikace), 

 zavázání smluvních stran harmonizovat své právní předpisy v daných oblastech 

s cílem posílit integrační procesy (Mercosur 2013a). 

V současné době lze Mercosur považovat za nejúspěšnější integrační uskupení 

Latinské Ameriky, ač je stále nedokonalý a nekompletní. Hlavním přínosem organizace není 

pouze liberalizace obchodu mezi členskými státy, ale i schopnost ekonomik Mercosur včlenit 

se do mezinárodního obchodu a nebýt závislý pouze na jednom zahraničním trhu, ale 

spolupracovat i s dalšími a orientovat svůj export i import rovnoměrně na větší množství trhů 

světové ekonomiky – Latinská Amerika, Spojené státy Americké, Evropa, Asie (Majerová 

2007). 

2.3.7 Unie jihoamerických národů 

Unie jihoamerických národů UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) je 

sdružení států Latinské Ameriky, jež je do určité míry inspirováno Evropskou unií. 

Mezinárodní organizace vznikla v květnu 2008, kdy byla podepsána zakládací listina 

UNASUR v brazilském hlavním městě Brasília. Sídlem uskupení je ekvádorské město Quito. 

Současným generálním sekretářem UNASUR je Venezuelan Alí Rodríguez Araque (Unasur 

©2013a). 

Členy UNASUR je dvanáct států Latinské Ameriky – Argentina, Bolívie, Brazílie, 

Chile, Ekvádor, Guyana, Kolumbie, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay a Venezuela. 

Paraguay však byla v souvislosti s politickými problémy v červnu 2012 vyloučena. Panama a 

Mexiko jsou pozorovateli této mezinárodní organizace. Vzhledem k různorodosti členských 

států jsou oficiálními jazyky angličtina, holandština, španělština a portugalština (Unasur 

©2013b). 

UNASUR navazuje na regionální integrační organizace – AEN a Mercosur Vznikla 

jako impuls regionální integrace v oblasti energetiky, vzdělávání, zdravotnictví, životního 

prostředí, bezpečnosti a demokracie. Cílem UNASUR je prohloubená vztahů mezi 

jihoamerickými státy v souladu s regionálními cíly daných zemí. Uskupení nepřebírá 
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pravomoci jednotlivých států, ale jedná na základě absolutního souhlasu všech členů (Ibid 

©2013b). 

UNASUR podporuje množství dlouhodobých projektů, mezi něž se řadí vybudování 

mezioceánské dálnice spojující Brazílii a Peru. Snahou UNASUR je vybudovat stabilní zónu 

volného obchodu a do budoucna vytvořit společnou jednotnou měnu. Cílem regionálního 

rozvoje UNASUR je podpora unie suverénních států v míru s pocitem sounáležitosti a 

občanství Jižní Ameriky (Ibid ©2013b).  

2.4 Dílčí shrnutí 

Světová ekonomika 20. století se vyznačovala nově vznikajícími státy. Řešením 

přílišné fragmentace světa a jejího opětovné účelové spojování států. Postupem času dochází 

k internacionalizaci světové ekonomiky, která s sebou přináší interdependenci. Vytváří se tak 

ideální podmínky pro přechod ke vztahům, jež mají vlastnosti ekonomické integrace. Státy 

jsou ekonomicky, politicky či jiným způsobem motivovány k vytváření integračních 

uskupení, jejichž realizace může mít odlišnou strukturu či hloubku a jejichž děje probíhají 

rozdílně. 

Integrace Latinské Ameriky započala v 60. letech 20. století snahou vytvořit uskupení 

usnadňující spolupráci mezi jednotlivými státy. Realizace samotného procesu integrace však 

nebyla jednoduchá, neboť se latinskoamerický region v druhé polovině 20. století vyznačoval 

hlubokými politickými a ekonomickými transformacemi. Integrační snahy 60. let 20. století 

vyvrcholily založením ALALC s cílem odstranit celní překážky a vytvořit pásmo volného 

obchodu. Ekonomiky členských států však dosahovaly rozdílné úrovně a země nebyly 

schopny rovnoměrně profitovat z ekonomických změn, jež ALALC přineslo. Došlo 

k postupnému útlumu organizace, vyčlenění pětice států a vytvoření jejich vlastního uskupení 

založeném na užší spolupráci. Integrační procesy byly po svém útlumu revitalizovány 

v průběhu 80. a 90. let 20. století. Vznikala nová integrační uskupení, která se vyznačovala 

vyšší homogenitou a byla založena na těsnějších vazbách.  

Mezi nejvýznamnější integrační organizace Latinské Ameriky lze řadit AEN, 

Mercosur a CARICOM. Tato uskupení operují v odlišných částech latinskoamerického 

regionu, které se od sebe určitým (politickým, hospodářským, sociálním, historickým) 

způsobem liší. Ač nedosahují kvalit a propracovanosti integrací probíhajících na evropském 

kontinentu (EU), jejich snahou je přizpůsobit se podmínkám regionálních trhů, stabilizovat je, 

vytvářet ekonomické klima vhodné pro rozvoj a růst regionů.   
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3 Charakteristika vybraných zemí Mercosur 

Souhrnně definovat charakteristiku států Latinské Ameriky je velice složité, neboť se 

jednotlivé země od sebe zásadně liší nejen geograficky, ale především svým historickým a 

politickým vývojem, jenž se promítá do současného ekonomického stavu jednotlivých států.  

V této práci budou charakterizovány dva největší státy uskupení Mercosur – Argentina a 

Brazílie. Obě země patří mezi nejrozvinutější ekonomiky Latinské Ameriky. Potýkají se však 

s nestabilním růstem, který byl v minulosti do značné míry ovlivňován střídáním politických 

režimů. 

3.1 Argentina 

Argentina, jejíž název byl odvozen z latinského slova argentum (stříbro), je používán 

od druhé poloviny 19. století. Tento stát patří rozlohou k největším a ekonomicky 

nejvyspělejším zemím Latinské Ameriky. Obyvatelstvo a kultura Argentiny byly významně 

ovlivněny přistěhovalci z Evropy, především z Itálie a Španělska, v průběhu 19. a počátkem 

20. století. Argentinská republika, jež vyhlásila roku 1816 nezávislost na Španělsku, byla 

v průběhu své historie často zmítána vojenskými a politickými konflikty. Do dnešních dnů 

vede rozepře s Velkou Británii o území Falkland (CIA 2013a). 

3.1.1 Základní informace  

Celý název země je Argentinská republika (República Argentina) a byl přijat společně 

s ústavou roku 1853. Argentina je federativní republikou skládající se z 23 provincií a 

jednoho federativního distriktu. Současnou prezidentkou je Cristina Fernández de Kirchner, 

zvolena roku 2007 na šestileté období. Hlavním městem Argentiny je Buenos Aires. 

Oficiálním jazykem státu je španělština. Měna se nazývá argentinské peso. 

Argentina je nejen svou rozlohou, ale také počtem obyvatel druhý největší stát 

Latinské Ameriky. Nachází se v jihovýchodní části kontinentu obklopena Atlantským 

oceánem, sousedící s Chile, Bolívií, Brazílií, Paraguayi a Uruguayí. Celková délka hranice 

činí 9 376 km. Rozlohou zaujímá Argentina plochu o velikosti 3 761 274 km
2
, přičemž se  

74 % území nachází na jihoamerickém kontinentu a zbylých 26 % na kontinentu Antarktida. 

Rozlehlost země se významně podepisuje na rozmanitosti krajiny i podnebí. Argentinská 

krajina je velmi členitá, na jedné straně země je možno spatřit ledovcová pole, v kontrastu 

tomu stojí hornaté terény s údolími a náhorními plošinami, řekami, jezery či travnaté pláně 

lesy. Argentinské podnebí mírného pásma je kvůli rozlehlosti země velmi rozdílné, s jižnější 
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polohou se teploty snižují a dochází ke zvyšování deštivých srážek, jež se objevují po většinu 

roku. Například hlavní město Buenos Aires je turisticky vyhledávanou lokalitou pro své 

vysoké teploty v letních měsících (Gobierno de la República Argentina 2011). 

Populace Argentiny čítá dle oficiálních statistických stránek INDEC 40 117 096 

obyvatel. Poslední sčítání lidu proběhlo roku 2010 a předpokládá se, že se do roku 2013 zvýší 

populace o více než 1,5 miliónu lidí (Instituto Nacional de Estadístika y Cenos ©2013). 

Argentinské obyvatelstvo se skládá z 97 % z Argentinců (jež jsou potomci především 

španělských a italských přistěhovalců) a z 3 % z mesticů (rasa vzniklá křížením evropských a 

původních domorodých genů). Argentina je složena z přistěhovalců, kteří opustili evropský 

kontinent a vydaly se do země v průběhu 19. století a v první polovině 20. století. Diktátorský 

režim v roce 1950 omezil pravidla imigrace.  Nadále však docházelo k regionálním migracím 

zapříčiněných získáváním pracovníků původně s nižší, později vyšší kvalifikací práce (CIA 

2013a). 

Argentina se prezentuje jako silně věřící stát, ve kterém více než 92 % obyvatelstva 

vyznává křesťanství, ale pouze pětina z nich je aktivních věřících. Náboženskou vlnu 

v Argentině zvedlo zvolení papeže Františka v březnu 2013, který je argentinské národnosti. 

Mezi další vyznávaná náboženství v Argentině patří protestantství s 2 %, judaismus s 2 % a 

další méně zastoupená se 4 % (Ibid 2013a). 

Argentina těží ze svých bohatých přírodních zdrojů, které se na rozlehlém území 

nachází. Dále je pro ni významný zemědělský sektor orientovaný na export, různorodá 

průmyslová základna a vzrůstající podíl vysoce vzdělané populace. Argentina se řadí mezi 

rozvinuté státy Skupiny 20 (G-20)
1
. Pro svou velikost, objem zahraničních investic a 

procentuální zastoupení hi-tech produktů na exportu má dobré předpoklady pro budoucí 

ekonomická růst (Ibid 2013a).  

3.1.2 Politický vývoj 

Argentina je známá pro svou politickou nestabilitu a střídáním vládnoucích režimů. Na 

počátku 20. století sílil v zemi vliv socialistů a odborů a objevovaly se také anarchistické 

tendence. V roce 1916 došlo k politickému střídání, během kterého nahradila Radikální strana 

ve vládě konzervativce. Prezidentem se stal Hipolito Yrigoyen, představitel vládnoucí strany, 

jenž je známý svým udržováním minimální mzdy za účelem čelení inflace a neúctou 

                                                 
1 The Group of Twenty G-20 (Skupina dvaceti)je fórum pro mezinárodní spoplupráci v nejdůležitějších 

otázkách globální ekonomické a finanční agendy. 
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k národní ústavě i ústavám jednotlivých provincií. Kontroverzním politickou osobností 

Argentiny byl generál Juan Domingo Perón, jenž byl v úřadu prezidenta mezi lety 1946 a 

1955, poté i v letech 1973 a 1974. Jeho cílem byla obnova velikosti Argentiny důrazem na 

roli státu a sociální výdaje. Hesly prezidenta Peróna byla: solidarita, sociální spravedlnost a 

podpora neprivilegovaných vrstev. Politika, kterou zavedl, se vyznačovala rozsáhlým 

znárodňováním a výstavbou průmyslu. Po dobu jeho vlády byly znárodněny všechny 

strategické průmyslové sektory, služby nebo i Centrální banka a univerzity. Kritici Perónovy 

vlády zmiňují fakt, že za jeho vedení byla větší podpora městských dělníků než zemědělců, 

rostla inflace a konflikt vznikl i ve vztahu s církví.  V 70. letech po smrti Peróna začaly 

nepokoje mezi pravicovými a levicovými guerillami
2
. Toto období, označováno jako 

„Špinavá válka“, je známé kvůli činům, kterými se vojenská junta prezentovala. V boji 

s levicovými guerillami nechala odstranit 9 000 lidí. K pádu vojenského režimu napomohla 

prohra Války o Falklandy s Velkou Británií, jež byla vyvolána ve snaze odvést pozornost od 

domácích problémů (Vávra 2003).  

Demokracie byla po všech vojenských převratech a diktaturách obnovena v roce 1983. 

Ekonomika procházela transformací (liberalizace trhu, deregulace a privatizace).  Reformy 

vykazovaly částečné úspěchy (snížení inflace), jejich provedení však bylo nedbalé a 

nekvalifikované a vedlo k finanční krizi v roce 2001, která s sebou přinesla i krizi politickou 

(Ibid 2003). 

3.1.3 Ekonomická charakteristika 

Na přelomu 19. a 20. století země zaznamenala velké období hospodářského růstu, jež 

bylo podmíněno budováním infrastruktury, stavby železnic a přístavů pro export potravin a 

surovin, to vše dotováno penězi Velké Británie. Do země proudilo množství lidí z Evropy, 

kteří opouštěli starý kontinent z důvodu světové války, později hospodářské krize. Argentina 

rozvíjela svůj zpracovatelský průmysl (výroba železa, oceli, automobilů a elektrických 

přístrojů). Rychlý rozvoj argentinského hospodářství na počátku 20. století zmrazila světová 

hospodářská krize v roce 1930. Argentina se na žebříčku hodnocení nejbohatších zemí světa 

propadla ze 7. místa (období první světové války) na 77. příčku (60. léta). S příchodem vlády 

Peróna sílil důraz na roli státu a sociální výdaje. 12 % růst HDP Argentiny, jenž byl 

považovaný za hospodářský úspěch, byl vyvolán uměle a nepřirozeně pomocí znárodňování, 

monopolizace zahraničního obchodu a regulací cen. Efekt růstu byl krátkodobý. Nadměrné 

                                                 
2 Guerilla – příznivci vojenské diktatury 
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státní výdaje a zadlužení způsobily silné zaostávání Argentiny za vyspělými ekonomikami. Po 

Perónově smrti a zisku moci vojenskou juntou dosahovala inflace hodnot mezi 200 a 300% 

ročně. Po pádu vojenské diktatury a znovuobnovení demokracie se začala zavádět úsporná 

opatření. Docházelo k privatizaci, deregulaci, demonopolizaci obchodu a otevření zemi 

zahraničnímu kapitálu. Snaha o reformování ekonomiky skončila neúspěšně, od roku 1998 se 

Argentina nacházela v hospodářské recesi a roku 2001 vyvrcholila finanční krize.  

Argentinská krize se vyznačovala vysokým zahraničním dluhem, odchodem zahraničních 

investorů, vysokou mírou nezaměstnanosti a záporným růstem HDP. Krize přispěla 

k nedůvěře v bankovní systém a Argentinci začali měnit veškeré úspory v americké dolary a 

odesílat je do zahraničí. Rozhodnutí vlády zmrazit konta a snaha snížit vysoký státní dluh 

vyššími daněmi a nízkými výdaji vyvolala vlnu nevole. V roce 2002 se míra nezaměstnanosti 

pohybovala na úrovni 21 % a růst HDP činil -10,4 %. Státní dluh dosáhl částky 132 mld. 

dolarů, tedy jedné poloviny argentinského HDP. Rozdíly v sociální oblasti se prohloubily a 

chudoba Argentinců dosahovala 55 %. Vláda musela devalvovat peso a zavést floating (peso 

bylo do té doby připojeno k dolaru), přestože tak argentinské domácnosti přišly přibližně o 40 

% svých úspor. Roku 2003 se podařilo Argentině nastartovat pomocí krizových programů 

opět hospodářský růst (Vávra 2003). 

Hrubý domácí produkt (HDP) v Argentině dosáhl pro rok 2012 446 mld. amerických 

dolarů (viz tabulka 3.1). Hodnota HDP Argentiny představuje 0,72 % světové ekonomiky. 

Výrazně vzrostla v mezidobí let 2008 a 2012 hodnota HDP na obyvatele. Na rozdíl od roku 

2008 je hodnota HDP na obyvatele vyšší o 2 212 amerických dolarů. 

Tabulka 3.1 Ukazatelé HDP Argentiny mezi lety 2008 a 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP (mld. USD) 260,77 326,58 307,15 368,74 446,04 

HDP/obyvatel 

(USD) 

9 388,69 9 935,83 9 933,23 10 749,32 11 601,63 

Růst HDP (%) 9,1 4,1 2,6 9,2 7,3 

Zdroj: Trading Economics; vlastní zpracování  

Aktuální míra nezaměstnanosti Argentiny se pohybuje na úrovni 6,9 %. Ve srovnání 

s lednem 2012 je míra nezaměstnanosti o 0,2 procentuálního bodu vyšší (viz tabulka 3.2). 

Míra nezaměstnanosti oproti červenci 2012 poklesla o 0,3 procentuálního bodu. Inflace byla 
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vždy problémem Argentiny a přítomnost není výjimkou. Míra inflace za poslední sledované 

pololetí vzrostla o 0,9 procentuálního bodu. Očekává se, že v následujícím období bude dál 

růst. 

Tabulka 3.2 Míra nezaměstnanosti a míra inflace Argentiny (7/2011 – 1/2013) 

 Červenec 2011 Leden 2012 Červenec 2012 Leden 2013 

Nezaměstnanost (%) 7,3 6,7 7,2 6,9 

Inflace (%) 9,7 9,5 9,9 10,8 

Zdroj: Trading Economics; vlastní zpracování 

3.1.4 Vztahy Argentiny a EU 

V roce 1990 byla mezi Argentinou a EU uzavřena Rámcová dohoda o obchodní a 

hospodářské spolupráci, která zahrnuje dva základní principy – posílení demokracie a 

lidských práv, stejně tak i regionální integrace. Rámcová dohoda je řízena skrze pravidelné 

schůze společné komise EU a Argentiny. Během 90. let byly do tohoto rámce zahrnuty 

odvětvové dohody o mírovém využití jaderných zbranní a také dohoda o vědě a technice 

V současné době probíhají dialogy o lidských právech, makroekonomických otázkách a 

zbraních hromadného ničení. (European Commission 2013). 

EU je významným exportním trhem Argentiny, po Brazílii, Číně a USA. Země vyváží 

především zemědělské produkty do EU. Na druhou stranu je Argentina pro EU 27. 

dodavatelem a 38. vývozním trhem. EU do Argentiny vyváží průmyslové výrobky, typu stroje 

a dopravní prostředky, chemikálie. V roce 2010 (viz graf 3.1) dosáhl vývoz EU do Argentiny 

7,4 miliard EUR, následující rok porostl o 0,9 miliard. Růst pro rok 2012 nebyl tak výrazný, 

vývoz EU dosáhl hodnoty 8,5 miliard EUR. Dovoz zboží z Argentiny do EU je vyšší než 

vývoz. V roce 2010 dosáhl import zboží EU z Argentiny hodnoty 9,3 miliard EUR a v dalším 

roce zaznamenal růst o 1,4 miliard EUR. V loňském roce však došlo k poklesu dovozu 

z Argentiny do EU na úroveň 9,9 miliard EUR (Ibid 2013). 
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Graf 3.1 Obchod se zbožím EU – Argentina, 2010 - 2012 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: European Commission; vlastní zpracování 

 

Současně je EU největším poskytovatelem přímých zahraničních investic Argentině, 

které v roce 2011 dosáhly 49,5 miliard EUR. Investice byly směřovány do oblasti 

telekomunikací, automobilového průmyslu a energetiky (Ibid 2013). 

Ač je pro EU Argentina důležitým obchodním partnerem a komerční obchod a 

investice zaznamenávají růst, existují obavy ze zhoršování se investičního klima. Evropská 

komise zpochybňuje nastavení argentinských dovozních cel v rámci WTO, a také požádala 

WTO o prostudování vyrovnávacích cel Argentiny na olivový olej, pšeničný lepek a broskve.  

EU poskytuje rozvojovým zemím preferenční podmínky přístupu na vlastní trh, ale 

v současné době se zabývá návrhem změny právních předpisů s cílem soustředit obchodní 

preference na menší počet států. Bude-li tento návrh v nynější podobě schválen, od roku 2014 

již nebude mít Argentina z tohoto programu prospěch (Ibid 2013). 

3.1.5 Vztahy České republiky a Argentiny 

Argentina patří mezi přední hospodářské partnery ČR v Latinské Americe. Výpadek 

dodávky významných československých investičních celků na počátku 90. let byl nahrazen 

širokým spektrem exportní nabídky českých komodit. Export a import mezi ČR a Argentinou 

v minulé dekádě vzrostl skoro pěti násobně. Argentina je českým třetím největším obchodním 
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V roce 2009 měla ČR s Argentinou pozitivní bilanci, neboť dodala Argentině 

aerodyny v hodnotě 164,8 mil. EUR (viz graf 3.2). Tento rok byl výjimečný a v dalších letech 

je evidentní, že takový rozdíl mezi vývozem a dovozem není pravidlem. V roce 2012 se 

import ČR z Argentiny pohyboval na hodnotě 63,1 mil. EUR, zatímco dovoz byl o 8,3 mil. 

EUR nižší. 

Graf 3.2 Obchod se zbožím ČR – Argentina, 2009 – 2012 (v mil. EUR) 

 

 Zdroj: CZSO; vlastní zpracování  

Hospodářská spolupráce ČR a Argentiny je postavena především na oblastech 

energetiky, městské infrastruktury (autobusy, trolejbusy, metro), odpadovém hospodářství či 

vybavenosti letišť.  

V dnešní době na českém trhu nepůsobí argentinské společnosti a zároveň neprobíhají 

žádná jednání o možnostech investice. Na druhou stranu v Argentině je nevýznamnější českou 

investicí výrobní závod bezešvých tlakových lahví Cidegas. Spoluvlastníkem firmy je na 

české straně akciová společnost Vítkovice Cylinders. Také jsou v Argentině vedena jednání o 

investicích v energetické a chemicko-technologické oblasti.  

ČR s Argentinou uzavřela množství dvoustranných smluv, které se netýkají jen 

hospodářské spolupráce, ale také školství, vědy a techniky či kultury (MZV ©2013). 
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 Protokol o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 

a Ministerstvem federálního plánování, investic a služeb Argentinské republiky 

(Buenos Aires, 13. 12. 2004), 

 Smlouva o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi ČR a Argentinou 

podepsaná 6. března 2006. V platnosti od 2. 10. 2008, 

 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky 

Argentinské republiky (Buenos Aires, 6. 3. 2006). 

Při návštěvě bývalého prezidenta ČR Václava Klause Argentiny v roce 2011se konalo 

1. zasedání česko-argentinské Komise pro vzájemnou hospodářskou spolupráci v souladu se 

Smlouvou o hospodářské a průmyslové spolupráci. Předmětem jednání byla diskuze týkající 

se otázek v oblasti obchodní a hospodářské spolupráce – investiční příležitosti, bilaterální 

obchod v energetickém a dopravním sektoru, textilním či těžebním průmyslu – nebo také 

otázka životního prostředí (BusinessInfo.cz 2012a). 

3.2 Brazílie 

Největší a nejlidnatější stát Latinské Ameriky byl po dlouhá tři staletí kolonii 

Portugalska. Z nadvlády kolonizátorů se vymanil v roce 1822 a vyhlásil nezávislost. Systém 

vlády monarchií byl však zachován až do zrušení otroctví v roce 1888. V následujícím roce 

1889 se Brazílie stala republikou. Podobně jako další latinskoamerické státy, si i Brazílie 

prošla vládnutím vojenské moci a populistů. Civilní vláda se ujala vedení státu až roku 1985. 

Brazílie vyhlášeným vývozcem kávy. Zaměřuje se na růst průmyslového a zemědělského 

sektoru a využívání vlastních přírodních zdrojů. Brazílie v současné době figuruje jako 

regionální vůdce Latinské Ameriky, a to díky započatí procesu revitalizace hospodářského 

prostředí a své dosažené ekonomické síle. Potýká se však s problémy vysoké kriminality a 

nerovnoměrného rozdělování příjmů (CIA 2013b). 

 

3.2.1 Základní informace 

Oficiální název Brazílie zní Federativní republika Brazílie (República Federativa do 

Brasil). Název vychází ze stromu, jenž se nachází na pobřeží Brazílie. Stát je členěn na 26 

států a jeden federální distrikt, ve kterém leží hlavní město Brazílie Brasília. Hlavní město 
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bylo vybudováno a slavnostně otevřeno až na počátku  60. let 20. století s cílem centralizovat 

zemi (do té doby bylo hlavním městem pobřežní Rio de Janeiro). Současnou prezidentkou 

Brazílie je od roku 2011 Dilma Vanna Rousseff. Oficiálním jazykem Brazilců je 

portugalština. Národní měna Brazílie se nazývá real (Ibid 2013b). 

Největší stát Latinské Ameriky se nachází ve východní části. Zaujímá prostor o 

velikosti 8 514 877 km
2
. Brazílie sousedí kromě Chile a Ekvádoru se všemi státy Jižní 

Ameriky. Celková hranice Brazílie je dlouhá 16 885 km a tvořena Atlantským oceánem a 

hranicemi se státy – Argentina, Bolívie, Kolumbie, Francouzská Guyana, Guyana, Paraguay, 

Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela. Brazílie leží většinou území v tropickém pásmu, jižní 

část země spadá již do mírného podnebného pásu. Terén Brazílie je převážně rovinatého rázu 

a je tvořen třemi velkými geomorfologickými celky – Guyanská vysočina, Amazonská nížina 

a Brazilská vysočina. Podél Atlantského oceánu se táhne úzký pobřežní pás. Zemědělská půda 

zaujímá 8,45 % celkové rozlohy (Ibid 2013b). 

Poslední sčítání lidu prováděné Brazilským institutem geografie a statistiky (IBGE) 

bylo uskutečněno v roce 2010. Dle IBGE populace Brazílie čítá 190 755 799 obyvatel. 

Etnické složení obyvatel je velmi rozmanité. Podle posledních výsledků IBGE se brazilské 

etnikum skládá z bělochů (47,7 %), mulatů (43,1 %), černochů (7,6 %), asiatů (1 %) a 

ostatních ras (Brasil.gov.br ©2010a). 

Brazilské obyvatelstvo je složeno především z přistěhovalců, kteří zemi osídlili 

v průběhu kolonizace, byli zde dovezeni jako otroci (zakázáno v polovině 19. století) či 

dobrovolně emigrovali za prací. V minulosti byla země vyhledávaná přistěhovalci z Evropy 

(Portugalci, Italové, Španělé, Němci) a později Asiaty pro práci v zemědělství. V současnosti 

pocházejí přistěhovalci ze zemí Latinské Ameriky (Argentina, Chile, andské země) a 

v Brazílii jsou většinou ilegálně. 

Brazílie se, stejně tak jako mnohé vyspělé země, potýká od 60. let 20. století 

s poklesem porodnosti, s čímž souvisí zpomalení růstu populace a její stárnutí. Senioři tvoří 

rostoucí podíl na celkovém počtu obyvatel. Brazílie vynakládá velké objemy financí na 

veřejné důchody a snaží se tím minimalizovat míru chudoby u starších lidí. S vysokými výdaji 

na důchody však souvisí omezení státních peněz investovaných do dětí a jejich vzdělání. 

Brazílie se potýká s problémy související s nerovnoměrnou úrovní příjmů. Rozdíl se objevují 

v jednotlivých regionech, ale i v rámci srovnání genderového a rasového (CIA 2013). 
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Brazilci jsou, podobně jako většina Latinské Ameriky, z velké části vyznavači 

křesťanství (73,6 %), dále je vyznáváno náboženství protestantské (15,4 %). V Brazílii se 

najdou i spiritualisté (1,3 %) či vyznavači voodoo (0,3 %). 

Brazílie je bohatá na přírodní zdroje, které se snaží maximálně využít a je schopna 

tomu obětovat svou přírodu bohatou na pralesy a vzácné druhy fauny a flory. Mezi tyto 

přírodní zdroje patří bauxit, zlato, železná ruda, mangan, nikl, fosfáty, platina, cín, uran, ropa 

nebo dřevo. 

V brazilské Amazonii dochází k rozsáhlé deforestaci, se kterou souvisí i zánik 

přirozeného prostředí a ohrožení existence množství rostlinných a živočišných druhů, žijících 

v dané oblasti. Průmysl a přelidněná města způsobují vysoké znečišťování vzduchu a vody 

(Rio de Janeiro, Sao Paulo). V souvislosti s aktivní těžební činností a nesprávnými postupy 

při těžbě vzniká znehodnocování půdy a dochází k znečišťování vod a vzniku ropných skvrn. 

3.2.2 Politický vývoj 

Brazílie byla objevena roku 1500 Portugalcem Pedrem Álvarem Cabralem a stala se 

tak po dobu tři sta let kolonii Portugalska. V roce 1822 vyhlásila Brazílie nezávislost na 

Portugalsku a stala se nezávislým císařstvím. Vzhledem k emigraci portugalského panovníka 

kvůli napoleonským válkám a jeho pobytu v Brazílii, udržela si i nadále monarchistické 

vedení země. Mezi lety 1888 a 1889 byla monarchie v Brazílii definitivně svržena a po vzoru 

USA byla přijata ústava a vyhlášeny Spojené státy brazilské. Období mezi lety 1889 a 1930 je 

nazýváno Starou republikou, neboť se jednalo o politický systém založený na moci 

významných vlastníků půdy (Brasil.gov.org ©2010b). 

 

Po první světové válce procházela Brazílie venkovsko-městskou a zemědělsko-

průmyslovou transformací. Sociální rozdíly se prohlubovaly. Nestabilní situaci prohloubil 

krach na burze velká hospodářská krize v roce 1929. V Brazílii nastal velký pokles produkce, 

export země klesl na jednu třetinu. Sílící revoluční odboj povstal a v roce 1930 sesadil starý 

režim. Prezidentské volby vyhrál důstojník Getulio Vargas. Po roce 1930 vypukly 

v brazilských velkých městech násilné střety konfliktních ideologií pravice a levice. Snahou 

Vargase bylo dosáhnout rovnováhy na trhu práce a kapitálu a prosazovat modely navržené 

v Itálii diktátorem Benitem Mussolinim. V úzké spolupráci s armádou, Vargas potlačoval 

dovoz.  Zrušil cla mezi brazilskými státy, naopak zvýšil cla na dovoz ze zahraničí. S pomocí 

vojenské junty roku 1937 uzavřel Kongres a ujal se vlády diktátora do roku 1945. 
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V průběhu následujících dvaceti let se v Brazílii vystřídali svobodně zvolení 

prezidenti. Mezidobí let 1945 a 1964 se však vyznačovalo pomalejším hospodářským růstem, 

rostoucí mírou inflace a podporou státní nestability populisty a nacionalisty. To vše 

vyvrcholilo politickým převratem a opětovným uchopením vlády armádou.  

 

V roce 1985 byla vláda definitivně předána do moci civilistů. Vznikla nová ústava, 

která vstoupila v platnost v říjnu 1988. Demokracie byla potvrzena v březnu 1990, kdy byl 

prvně přímo zvolen demokratický prezident Fernando de Mello Collor (později pro korupční 

aféru odvolán). Prezident Luiz Inácio da Silva, zvolen v říjnu 2002, symbolizoval sociálně-

politické změny a Brazilci v něm spatřovali naději reforem v boji proti chudobě a 

nerovnostem. V současné době stojí v čele Brazílie první prezidentka Dilma Vanna Rousseff, 

která nahradila da Silva v roce 2011. (Bertelsmann Stiftung 2012) 

3.2.3 Ekonomická charakteristika 

Brazílie těžila a stále těží ze svého přírodního bohatství. V 19. století patřila 

k největším producentům kávy a získávala ze své spolupráce s USA.  Po světové hospodářské 

krizi a politických změnách v Brazílii začala v roce 1930 transformace hospodářství směrem 

k tržní ekonomice. Došlo k výrazným sektorovým změnám a byly učiněny první kroky pro 

vytvoření moderní průmyslové ekonomiky. Hospodářská politika diktátora Vargase (tlumení 

dovozu, posilování industrializace) pomohla Brazílii dosahovat vysoké úrovně hospodářského 

růstu po několik desetiletí. Na druhou stranu se nedařilo vyvíjet dostatečný tlak na 

maximalizaci domácí ekonomické efektivity, vytvořit zcela funkční bankovní systém ani 

snížit riziko platební krize. Prohlubovaly se ekonomické, sociální a regionální rozdíly. Pro 

období po roce 1980 byla charakteristická rostoucí nezaměstnanost, rostoucí míra inflace, 

vysoký zahraniční dluh a zvyšující se deficit státního rozpočtu. Ministerstvo financí pod 

vedením Fernanda Henriqua Cardosy v roce 1995 stabilizovalo brazilskou ekonomiku a 

reformovalo hospodářskou politiku. Výsledkem byla nízká míra inflace, stabilní 

makroekonomické podmínky a v konečném důsledku fiskálně zodpovědná vláda (Ibid 2012). 
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Tabulka 3.3 Ukazatelé HDP Brazílie mezi lety 2008 a 2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

HDP (mld. USD) 1 365, 98 1 652,63 1 594,49 2 087,89 2 476,65 

HDP/obyvatel (USD) 4 297,74 4 478,81 4424,77 4 716,61 4 803,4 

Růst HDP (%) 6,7 1 5,3 5,3 1,4 

Zdroj: Trading Economics; vlastní zpracování  

 

Hrubý domácí produkt (HDP) Brazílie (viz tabulka 3.3) dosáhl v roce 2012 2 476,65 

mld. amerických dolarů. Hodnota HDP v Brazílii představuje 3,99 procent světové 

ekonomiky. Růst HDP se však zpomalil. Brazílie se i přes růst HDP potýká s problémy 

hospodářského, strukturálního a byrokratického rázu. Nepříjemnosti způsobují brazilské 

ekonomice průmysl, především transformační. 

 

Tabulka 3.4 Míra nezaměstnanosti a míra inflace Brazílie (7/2011 – 1/2013) 

 Červenec 2011 Leden 2012 Červenec 2012 Leden 2013 

Nezaměstnanost (%) 6,2 4,7 6,3 4,6 

Inflace (%) 6,71 6,5 4,2 5,84 

Zdroj: Trading Economics; vlastní zpracování  

 

Míra nezaměstnanosti se na počátku letošního roku pohybovala na úrovni 4,6 %. 

Z tabulky 3.4 je vidět, že se Brazílie potýká s vyšší nezaměstnaností v období zimy. Může se 

tak jednat o sezónní nezaměstnanost. Co se míry inflace týká, ve sledovaném období 

nedosahuje vysokých rozdílů. 

3.2.4 Vztahy Brazílie a EU 

Brazílie je jednou z prvních zemí, se kterou EU navázala diplomatické styky již v roce 

1960. Rámcová dohoda o spolupráci byla podepsána v roce 1992 a dala tak navázaným 

diplomatickým vztahům právní podobu. Vztahy mezi Brazílií a EU jsou na vysoké úrovni, 

probíhají pravidelné návštěvy, vedou se politické dialogy o spolupráci v celé řadě oblastí 

(Delegatin of the European Union to Brazil 2013). 

Brazílie je největší ekonomikou Latinské Ameriky a její obchod s EU tvoří 37 % 

celkového obchodu EU s Latinskou Amerikou. Co se investic týče, Brazílie se týká 43 % 
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všech investic EU v latinskoamerickém regionu. V průběhu posledních pěti let roste 

dvoustranný obchod mezi EU a Brazílií v průměru o 8,4 % ročně.  

Brazílie vyváží do EU především primární produkty – zemědělské (41 %) a produkty 

těžebního průmyslu (31 %). Výrobky zpracovatelského průmyslu hrají také významnou roli 

ve vzájemném obchodním vztahu – tvoří až jednu čtvrtinu brazilského exportu do EU. Jedná 

se především o stroje, dopravní prostředky a průmyslové spotřební výrobky. Brazílie je 

největším vývozcem produktů zemědělského sektoru do EU. EU exportuje do Brazílie hlavně 

již hotové produkty. Těmi jsou myšleny stroje, dopraní prostředky a chemikálie. Vývoj 

bilance exportu a importu obchodu se zbožím (viz graf 3.3) v průběhu posledních tří let byl 

proměnlivý. V roce 2010 měla Brazílie s EU pozitivní bilanci vývozu a dovozu zboží o více 

než 1,1 mld. EUR. V následujícím sledovaném období vzrostl vzájemný obchod se zbožím a 

Brazílie exportovala do EU o 2,1 mld. EUR více, než importovala z EU. V loňském roce však 

měla bilanci exportu a importu obchodu se zbožím negativní. Export Brazílie poklesl oproti 

roku 2011 o 0,8 mld. EUR, naopak vzrostl export EU do Brazílie o 3,8 mld. EUR oproti roku 

minulému. V konečném důsledku měla Brazílie negativní bilanci obchodu se zbožím s EU 

v hodnotě 2,5 mld. EUR. 

 

Graf 3.3 Obchod se zbožím EU – Brazílie, 2010 – 2012 (v mld. EUR) 

 

Zdroj: European Commission; vlastní zpracování 

 

Na rozdíl od obchodu se zbožím má EU v posledních letech pozitivní bilanci obchodu 

se službami s Brazílií (viz graf 3.4). Rozdíl mezi dovozem a vývozem služeb EU má 

stoupající tendenci. 
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Graf 3.4 Obchod se službami EU – Brazílie, 2009 - 2011 (v mld. EUR) 

  

Zdroj: European Commission; vlastní zpracování 

 

EU investuje do mnoha odvětví brazilské ekonomiky. Za posledních pět let bylo 

přibližně 50 % přímých zahraničních investic Brazílie původem z EU (European Commission 

2013b). 

 

3.2.5 Vztahy Brazílie a České republiky 

Brazílie je významným obchodním partnerem České republiky v oblasti Latinské 

Ameriky. Český vývoz do Brazílie zaznamenal za posledních 10 let velký nárůst (deseti 

násobný). V minulosti docházelo v ČR k exportu především strojírenských výrobků. ČR se 

podílela na vybavení 9 elektráren a 15 cementáren. Mimo strojírenské výrobky byla 

exportovaná také jablonecká bižuterie a textilie. Tradiční odvětví však ustoupila a export ČR 

ovládly výrobky automobilového průmyslu. Nyní je oboustranný obchod zaměřen na 

dopravní prostředky a jejich součástky (třetina celkového exportu), komunikační zařízení a 

produkty zpracovatelského průmyslu. Výrobky českého původu se v Brazílii těší dobré 

pověsti, je pozitivně hodnocena vysoká kvalita za přijatelnou cenu. Dovoz z Brazílie je složen 

především z výrobků zemědělského charakteru, kuřecího masa, sojového šrotu, tabáku, kávy 

či ovocné šťávy (MZV ©2013). 

 

Graf 3.5 uvádí hodnoty exportu ČR do Brazílie a naopak. ČR má s Brazílii od roku 

2009 stabilně pozitivní platební bilanci.  

6,2 
5,6 

7,1 

9,4 9,8 

11,4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2010 2011 2012 

EU dovoz 

EU vývoz 



35 

 

 

Graf 3.5 Obchod se zbožím ČR – Brazílie, 2009 – 2012 (v mil. EUR) 

 

Zdroj: CZSO; vlastní zpracování 

 

Co se obchodu se službami týče, nejperspektivnější oblastí služeb je cestovní turismus. 

České subjekty, jež podnikají v Brazílii, se věnují oblastem dopravy, cestovního ruchu a 

finančním a bankovním institucím. Obchod se službami dosáhl v roce 2012 celkového obratu 

709 mil. Kč a vykázal pro ČR záporné saldo o hodnotě -104,6 mil. Kč (BusinessInfo.cz 

2012b). 

ČR s Brazílií uzavřela relevantní dohody týkající se obchodní a ekonomické 

spolupráce. Příkladem je Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní 

republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci, podepsána v Praze 12. 4. 2008, přičemž 

v platnost stoupila 8. 10. 2009 (MZV ©2013) 

3.3 Dílčí shrnutí 

Argentina a Brazílie, největší státy Latinské Ameriky, jsou si velmi podobné. Oba 

státy si v průběhu své historie prošly kolonizační nadvládou Evropanů. Argentina byla 

získána Španěly, zatímco Brazílii kolonizovali Portugalci. Po osamostnatění se v 19. století 

docházelo na území obou států k častému střídání politických režimů. V reakci na 

hospodářskou krizi bylo voláno po změně režimu, který by vrátil ekonomikám sílu. Avšak 

časté změny politických systémů s sebou nesou i rozdílné hospodářské politiky, které nejsou 

schopny při krátké době vládnutí řádně prosadit své ekonomické nástroje.  
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Tento problém se dotýkal především Argentiny. Na počátku 20. století dosahovala 

Argentina velkého hospodářského růstu, také díky své orientaci na válečný průmysl a 

samotnou neutralitu během první světové války. Tento růst byl zastaven hospodářskou krizí 

30. let. V pozdější době za vlády Peróna prošla znárodňováním a transformací v sociální stát. 

Ekonomika Argentity byla simulována monopolizací, což přineslo krátkodobý ekonomický 

efekt, který však rychle pominul. Po smrti Peróna se k moci dostala vojenská junta, která 

násilným způsobem odstraňovala své nesympatizanty. Na počátku vlády vojenské diktatury 

dosahovala míra inflace více než 200 %, hodnota peněz se rychle měnila. Argentina vyhlásila 

definitivě demokracii v 80. letech a započala tím proces transformace ekonomiky – 

liberalizace trhu, privatizace. Reformy však nebyly prováděny dostatečně kvalitně a 

Argentinu postihla výrazná hospodářská krize v roce 2001, která tak ovlivnila i okolní státy a 

Mercosur. V současnosti se ekonomika Argentiny nenachází v krizové pasti, jako tomu bylo 

v roce 2001 a je dostatečně silná, aby rostla.   

 Brazílie po období první světové války procházela venkovsko-městskou a 

zemědělsko-průmyslovou přeměnou. Nestabilní situace byla podpořena hospodářskou krizí 

30. let. Brazílie se, podobně jako Argentina, potýkala se změnami politických režimů, 

diktátoři využívali vojenské junty k získání většího množství pravomocí. Diktátor Vargas 

pomohl Brazílii nastartovat růst a dosahovat vysoké úrovně národního hospodářství, nicméně 

prohlubovaly se sociální, ekonomické a regionální rozdíly. 80. léta jsou pro Brazílii 

charakteristická rostoucí mírou inflace, nezaměstnanosti a zvyšujícím se deficitem státního 

rozpočtu. Brazilská ekonomika prošla v roce 1995 reformami, které nastavily stabilní 

makroekonomické podmínky. 

 Brazilská ekonomika v roce 2012 vyprodukovala HDP o hodnotě 2 476,65 mld. USD. 

Menší Argentina dosáhla na hodnotu 446,04 mld. USD. Z těchto hodnot nemůžeme vzájemně 

Argentinu a Brazílii srovnat, neboť Brazílie je několika násobně větší. Lepším ukazatel je 

přepočet HDP na obyvatele, na kterém se projevila ekonomická síla obou států. Ačkoliv 

Brazílie dosahuje o dva bil. USD vyššího HDP, v přepočtu na jednoho obyvatele pro rok 2012 

dosáhla Argentina hodnoty 11 601,63 USD, naproti tomu HDP na obyvatele Brazílie je jen 

4 803,4 USD. V současnosti má Brazílie nižší míru nezaměstnanosti (4,6 %) oproti Argentině 

(6,9 %). Také inflace Brazílie (5,84 %) nedosahuje takových hodnot jako argentinská (10,8 

%). Celkově se jedná o ekonomicky silné státy, které patří se svým HDP k nejsilnějším 

ekonomikám světa.  
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Oba státy rozvíjejí svou spolupráci v rámci Mercosur, ale také mimo něj. Pro evropský 

kontinent je Argentina s Brazílií důležitým regionálním trhem. Mají podepsané rámcové 

dohody s EU. Argentina exportuje do EU především zemědělské produkty, naopak EU dováží 

do Argentiny stroje, dopravní prostředky a chemikálie. EU je v Argentině největším 

poskytovatelem přímých zahraničních investic. EU má negativní platební bilanci s Argentinou 

v obchodu se zbožím, naopak pozitivní co se obchodu se službami týče. ČR měla 

s Argentinou výjimečně pozitivní platební bilanci v roce 2009, kdy dodala Argentině 

aerodyny a jiné letecké součástky.  Brazílie, podobně jako Argentina, vyváží do EU a ČR 

především zemědělské produkty (kuřecí maso, sojový šrot, tabák, káva). Naproti tomu se 

z EU a ČR vyváží strojírenské výrobky (stroje, dopravní prostředky, součástky pro elektrárny 

a cementárny). Přímé zahraniční investice EU v Brazílii tvoří až 50 % na trhu s investicemi. 

Pro Brazílii a Argentinu, stejně tak pro EU a ČR, je v zájmu pokračovat v nastaveném 

zahraničním obchodu, neboť přináší prospěch všem zůčastněným stranám. 
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4 Současný stav a možnosti budoucího vývoje Mercosur 

Jelikož se jedná o mladé uskupení, minulost Mercosur je velmi krátká, je třeba zmínit 

nedávný vývoj organizace až do současnosti. Mercosur, stejně tak jako jiná integrační 

uskupení Latinské Ameriky, postupem času diverzifikuje svůj trh vně regionální uskupení. Ač 

by se mohl orientovat na dominantní Spojené státy americké, směřuje na trhy Číny a Evropy. 

EU je pro Mercosur primární partner, co se zahraniční spolupráce týče. 

Mercosur se v roce 2012 musel vypřádat s vyloučením Paraguaje ze své členské 

struktury. Paraguay porušila jednu ze základních dohod o dodržování demokratických 

principů a stávajícími členy Mercosur byla suspendována.  

4.1 Mercosur do současnosti 

Mercosur byl založen roku 1991 Smlouvou z Asunciónu a spojil tak země Argentiny, 

Brazílie, Paraguaje a Uruguaje. Původní myšlenkou Argentiny a Brazílie bylo poskytnout 

svým mladým nedemokratickým zemím společenství, jež by zmírňovalo domácí tlak na 

vojenské výdaje a zvyšovalo sociální zabezpečení, namísto toho vzniklo společenství 

zaměřující se výhradně na hospodářské a obchodní záležitosti. Protokolem z Ouro Preto, 

podepsaným v roce 1994, byla vystavena formální institucionální struktura Mercosuru. 

Protokol také obsahoval právní základnu a získal Mercosuru mezinárodní právní subjektivitu. 

Nicméně blok nevytvořil jednotný trh, byly ovšem stanoveny plány pro celní unii, která ale 

stále není kompletní (Filho 2010).  

Smlouva z Anunciónu a Protokol z Ouro Preto, společně s dalšími třemi protokoly 

vytváří institucionální rámec. Zabývají se obsahem ekonomické integrace a formou 

organizační struktury. Předmětem zájmu nejsou aspekty typu regionální občanství, sociální 

soudržnost a demokratické rozhodnutí, podobně jako tomu je v EU, ale jsou přítomny ve 

všech diskuzích o Mercosur. Mercosur byl po světové finanční krizi (1995 – 1999) považován 

jako symbol rezistence vůči neoliberalismu. Je dokonce vnímán jako typické sdružení 

rozvojových zemí, jež by mohly stát v cestě Hemisférické zóně volného obchodu, která je 

velmi podporovaná Spojenými státy. Objevily se názory, že se z Mercosur, prezentovaného 

jako subjektu s čistě ekonomickými zájmy, stává organizace se zájmy politickými se snahou 

vytvořit jakýsi blok vůči Spojeným státům. Což Mercosur vyvrátil a odmítl roli anti-

amerického bloku a rezistence vůči Spojeným státům. Prioritou Mercosur jsou ekonomické 

otázky (Ibid 2010). 
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Mercosur byl vytvořen jako mezivládní organizace, neboť zakladatelé uskupení 

nechtěli opakovat selhání předchozích integračních tendencí v Latinské Americe. Proto bylo 

trváno na jednohlasé shodě (jediné pravidlo) v rámci rozhodování. Všechna důležitá usnesení 

musí být implementována do vnitrostátních předpisů všech členských států kvůli neexistenci 

společného práva (Ibid 2010). 

Hlavní prioritou Mercosur je eliminace všech vnitřních překážek obchodu v rámci 

členských zemí. Cílem Mercosuru je vytvořit region stejně silný, jakým je region EU nebo 

NAFTA, zajistit ekonomický růst a být konkurenceschopný. 

Mercosur se v průběhu své více než dvacetileté historie potýkal s neshodami a 

nedostatečným vedením v hospodářské politice. Tyto problémy byly zřejmě způsobeny 

absencí jasného vůdce v regionu. Nesrovnalosti mezi jednotlivými národními trhy narušovali 

růst. Brazílie preferovala jednání na světovém trhu, místo sousedské spolupráce s Argentinou 

- významnou konkurencí v latinskoamerickém regionu (Botto 2011). 

Představení projektu IIRSA (Iniciativa pro integraci jihoamerické regionální struktury) 

v roce 2000, vytvoření Výboru stálého zastoupení v roce 2003, založení odvolacího soudu o 

rok později, zřízení FOCEM (Fond strukturální konvergence Mercosuru) v roce 2005 a 

ustanovení regionálního parlamentu v roce 2006 – pomocí těchto dohod došlo v rámci 

Mercosuru k prohloubení integrace (Filho 2010). 

Felix Pena se věnuje čtyřem způsobům analýzy silných a slabých stránek Mercosuru. 

Jednou z nich je regionální realita – země, které se přesunuli na vyšší úroveň interdependence, 

procesy jedné ekonomiky ovlivňují ekonomiku další. Druhou analýzou je strategický plán – 

členské země plně podporují strategický nápad, stávají se politicky stabilnějšími. Třetí přístup 

se nazývá formální proces hospodářské integrace -  tento proces se potýká s problémy 

spojenými s prosazováním legitimity a dlouhodobé splatnosti obchodních závazků. Poslední 

analýzou je obraz – ten je nutný být akceptován občany, investory a třetími zeměmi, být přijat 

aktivně. Dle výsledků analýzy Peny je Mercosur úspěšný jako formální ekonomická 

integrace, ale výsledky analýzy obrazu nesou vážné nedostatky. Mercosur by se mohl stát 

irelevantním, rozpuštěným nebo plně sjednoceným a úspěšným, to vše záleží na aktivitách 

členských států (Dugan 2008). 

Mercosur se dokázal vymanit z problémů a během své existence dosáhl důležitých 

pokroků v integraci regionálních ekonomik. Mezi lety 1991 a 2000 nechával Mercosur 

národním trhům prostor určit si směr růstu. Ten se soustředil především kolem velkých 
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firemních odvětví, jakými byly ropné společnosti či automobiloví výrobci. Byla však nutná 

změna, neboť deset let liberálních hospodářských politik členských států vyloučilo malé a 

střední podniky z prostředí trhu a Mercosur tímto způsobem nedocílil žádného snížení 

ekonomické rozdílnosti mezi členskými státy. Malé země Mercosur, Paraguay a Uruguay, 

vytvářeli tlak na uskupení z důvodu nutnosti změn a zavedení neoliberálního ekonomického 

modelu. Rozvoj hospodářské politiky byl soustředěn na přímé investice do malých a středních 

firem, které by jim umožnily být více konkurenceschopné na zahraničních trzích (Botto 

2011).  

Ekonomická spolupráce mimo regionální uskupení je důležitou součástí a projevem 

funkčnosti vytvořeného ekonomického systému. USA je pro region Latinské Ameriky 

důležitým obchodním partnerem, především pro andské země. Nicméně je třeba dodat, státy 

Latinské Ameriky se v poslední době snaží diverzifikovat svůj zahraniční obchod, jenž 

směřuje k Číně a Evropě. Proto je dál detailněji rozebrána mezinárodní ekonomická 

spolupráce Mercosur a EU. 

4.2 Spolupráce EU a Mercosur 

Mercosur v současné době pracuje na vytvoření dohody o volném obchodu s EU. 

Doposud má tři dohody o volném obchodu, a to se státy -  Izrael (prosinec 2007), Egypt 

(srpen 2010) a Palestina (prosinec 2011). Vytvoření dohody o volném obchodu mezi 

Mercosur a EU bude pro uskupení velice zásadním krokem pro rozvoj vzájemné spolupráce a 

růst zahraničního obchodu, neboť pro Mercosur je EU hlavním zahraničním obchodním 

partnerem (Mercosur 2012). 

4.2.1 Dohoda o volném obchodu EU a Mercosur 

EU již od počátku existence Mercosur podporovala. V roce 1992 byla podepsána 

dohoda o poskytování technické a institucionální podpory struktur Mercosur. Roku 1995 

vznikla Meziregionální rámcová dohoda o spolupráci, její prozatímní účinnost započala 

v roce 1996, definitivně vstoupila v platnost 1. 7. 1999.   Tato dohoda je sestavena ze tří částí: 

politický dialog, obchod a ekonomické záležitosti a spolupráce. Neformální politický dialog 

se vedl již před uzavřením dohody. Politický dialog získal dohodou formu a byl 

institucionalizován. V souvislosti s ním se konají pravidelné společné schůze na úrovni 

prezidentské a ministerské. (Baar 2006) 
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Vytvoření společné dohody o volném obchodu bylo hlavním cílem rámcových dohod 

z roku 1995. Náplní nově vzniklé dohody měla být liberalizace obchodu se zbožím a 

službami, volný obchod, plnění pravidel WTO a prohloubení politického dialogu. V roce 

2000 bylo zahájeno jednání o společné dohodě, jejíž cíle byly dohodnuty v prvním kole 

jednání v dubnu 2000, dále pak v květnu 2002 na summitu v Madridu (SICE ©2013). 

Hlavním fórem pro jednání byl ustanoven Meziregionální jednací výbor. Byly 

ustanoveny i další složky podílející se na jednání: podvýbor pro spolupráci, tři podskupiny 

zabývající se spoluprací konkrétních oblastí a tři technické skupiny zabývající se obchodními 

záležitostmi. V říjnu 2006 bylo uskutečněno šestnáct kol jednání. Od roku 2004 byla jednání 

prováděna skrze neformální technické schůze. V září 2004 obě strany zveřejnily své nabídky 

o přístupu na trh.  Nicméně jednání byla v tomto roce, pro zásadní rozdíly v obchodní 

kapitole, uzavřena. (Ibid 2013) 

Politické vztahy pokračovaly i nadále, což bylo potvrzeno v Limě 2008 během 

summitu EU-Mercosur, kde byly k stávajícím třem částem dohody přidány další tři elementy: 

věda a technologie, infrastruktura a obnovitelné zdroje energie (EUROPEAN UNION – 

EEAS ©2013). 

Po šestileté odmlce byla v roce 2010 obnovena jednání o uzavření dohody o volném 

obchodu. Jednání i nadále probíhají a dle předsedy delegace Evropského parlamentu pro 

vztahy s Mercosur Luise Yañez Barnueva směřují ke svému konci. Barnuevo při nedávné 

návštěvě Latinské Ameriky prezentoval přesvědčení o tom, že bude dohoda mezi EU a 

Mercosur podepsána na počátku 2014. Nasvědčuje tomu fakt, že 95 % dohody již bylo 

dokončeno. Vznikající dohoda dosáhla pokroku v průběhu více než deseti let trvání především 

v roce 2012 a 2013. Termín uzavření dohody není vybrán náhodně. V té době by se měla 

Paraguay opět stát plnohodnotným členem Mercosur (MERCOPRESS, ©2013a).  

Hlavními překážkami ve vyjednávání nové dohody byla potřeba ochrany méně 

konkurenceschopných odvětví na obou stranách. Jedná se především o zemědělské produkty 

na straně EU a průmyslu v členských zemích Mercosur. Barnuevo při své návštěvě Latinské 

Ameriky také popřel domněnku o tom, že by byla Argentina hlavní překážkou při 

vyjednávání dohody, naopak zdůraznil roli argentinské prezidentky Christiny Fernández, 

která otevřela jednání v roce 2010 (Ibid 2013a) 

 

Hlavními cíly dohody by měl být obchod jako takový, který zahrnuje obchod nejen 

průmyslu a zemědělství, ale i služeb, zlepšení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, 
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duševní vlastnictví, celní otázky a usnadnění obchodu, identifikace technických překážek 

obchodu. 

EU také poskytuje pomoc Mercosur prostřednictvím svého Regionálního programu 

pro období 2007 až 2013, přijatého v srpnu 2007, skrze Regionální strategie pro Mercosur. 

Regionální program zajišťuje 50 mil. EUR na podporu projektů ve třech hlavních oblastech: 

posílení institucionálního rámce Mercosur, podpora Mercosur v přípravě na implementaci 

dohody o přidružení a podpora začlenění občanské společnosti do procesu integrace Mercosur 

(EUROPEAN UNION – EEAS, ©2013). 

4.3 Obchodní spolupráce EU a Mercosur 

EU je pro Mercosur hlavním obchodním partnerem, neboť představuje 20 % obchodu 

Mercosur. Pro EU je Mercosur osmým nejdůležitějším partnerem s 3 % celkového obchodu. 

Export EU do oblasti zemí Mercosur se v posledních letech stále zvyšuje. Důkazem je nárůst 

mezi lety 2008 (28 mld. EUR) a 2011 (45 mld. EUR) o 17 mld. EUR. 

Hlavními exportními komoditami Mercosur do EU jsou především zemědělské 

produkty (48 % z celkového vývozu). Naopak EU exportuje stroje a dopravní prostředky 

s podílem 49 % z celkového vývozu a chemikálie s podílem 21 % z celkového vývozu. Unie 

exportuje velké množství obchodních služeb do Mercosur s hodnotou 13,4 mld. EUR v roce 

2010. Je také největším zahraničním investorem s přímými zahraničními investicemi 

v hodnotě 236 mld (viz graf 4.1). EUR pro rok 2010 (EUROPEAN COMMISSION 2012). 

 

Graf 4.1 Přímé zahraniční investice EU – Mercosur (mld. EUR) 

 

Zdroj: European Commission; vlastní zpracování 

EU má s Mercosur negativní bilanci vývozu a dovozu, která však pomalu klesá (viz 

graf 4.2). Import EU z Mercosur se na celkovém dovozu EU pohyboval v období mezi lety 

2008 a 2011 na úrovni 2,9 % (r. 2009 a 2010) a 3 % (r. 2008 a 2011) z celkového importu EU. 

74,9 

236,3 

161,4 

0 50 100 150 200 250 

2010 
Bilance 

Export 

Import 



43 

 

Na druhou stranu export EU do zemí Mercosur mírně vzrostl - 2,5 % z celkového exportu (r. 

2008 a 2009) na celá 3 % (r. 2010), později 2,9 % (r. 2011) z celkového exportu EU.  

Graf 4.2 Import a export EU do zemí Mercosur (mld. EUR) 

 

Zdroj: European Commission; vlastní zpracování 

EU z Mercosur dováží především potraviny a živá zvířata (33 % celkového importu 

EU z Mercosur) a surové nepoživatelné materiály (30 % z celkového importu EU 

z Mercosur), jakými je ocel. 

 Naopak EU do Mercosur vyváží primárně stroje a dopravní prostředky (45,6 % 

z celkového exportu EU do Mercosur) a chemikálie (22,2 % z celkového exportu EU do 

Mercosur). 

 Obchod se zbožím mezi EU a Mercosur v mezidobí let 2009 a 2011 vzrostl 

(viz graf 4.3). Jedná se o negativní bilanci EU, ač její export do Mercosur vzrostl (v roce 2011 

oproti roku 2009 o 18,5 mld. EUR). Import z Mercosur zaznamenal také růst, i když nižší, 

oproti roku 2009 vzrostl import z Mercosur o 16,1 mld. EUR. 
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Graf 4.3 Obchod se zbožím EU s Mercosur (mld. EUR) 

 

Zdroj:European Commission; vlastní zpracování 

Vzájemný obchod se službami má pro EU pozitivní bilanci (viz graf 4.4). Obchod se 

službami nemá rostoucí tendenci, jako tomu je u obchodu se zbožím. Ve sledovaném období 

(2008 - 2010) došlo k poklesu importu služeb ze zemí Mercosur oproti roku 2008 v roce 2010 

o 0,7 mld. EUR. Na druhou stranu export služeb EU po poklesu v roce 2009 v následujícím 

roce dosáhl vyšších hodnot, které ale nedosahovaly hodnot roku 2008.    

Graf 4.4 Obchod se službami EU – Mercosur (mld. EUR) 

 

Zdroj: European Commission, vlastní zpracování 

Jak již bylo zmíněno, EU je hlavním obchodním partnerem Mercosur. Její podíl na 

zahraničním obchodu Mercosur je necelých 10 %. Mezi další důležité obchodní partnery (viz 

tabulka 4.1) patří: Čína, Kanada, Brazílie (členský stát) a Argentina (členský stát). 
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Tabulka 4.1 Hlavní obchodní partneři Mercosur 

 Import (mil. EUR) Import (%) Export (mil. EUR) Export (%) 

EU27 46,906 9,6 49,768 9,8 

Čína 37,822 7,8 37,168 7,3 

Kanada 34,112 7,0 22,052 4,4 

Brazílie 19,886 4,1 14,295 2,8 

Argentina 16,276 3,3 17,417 3,4 

Zddroj: European Commission; vlastní zpracování 

EU je nejvýznamnějším obchodním partnerem Mercosur s téměř 10 % podílem na 

celkovém zahraničním obchodu. Je velmi důležité, aby došlo k definitivní shodě a uzavření 

dohody o volném obchodu, neboť ta může usnadnit vzájemný obchod, omezit obchodní 

překážky a efektivně podpořit další rozvoj vzájemného obchodu a spolupráce. 

4.4 Změna členské základny Mercosur 

Mercosur vyloučil 29. června 2012 Paraguay. K tomuto rozhodnutí došlo kvůli 

porušení Protokolu z Ushuaia o demokratickém kompromisu (Mercosur 2012). 

Paraguay byla vyloučena v důsledku sesazení prezidenta Fernanda Luga. Oficiálním 

důvodem odvolání hlavy státu paraguayským parlamentem je udávána odpovědnost za 

incident, jenž se odehrál 15. června. Stovky bezzemků, kteří se na severu země zmocnili 

statku, se dostaly do konfliktu s policií. Při střetech zahynulo 17 lidí. Celý incident byl dán za 

vinu prezidentovi Lugovi. Liberální strana jej nepodpořila, ale spojila se s opoziční pravicí a 

společně Fernanda Luga sesadili. 

Fernando Lugo, bývalý kněz, byl zvolen do úřadu prezidenta v dubna 2008 na pětileté 

volební období . Lugovým zvolením došlo k přerušení moci pravicové strany Colorado. Lugo 

bojoval proti korupci. Čelil silné opozici ze strany Colorada, jež řídí legislativu a jurisdikci. 

Chtěl uskutečnit pozemkovou reformu, což zvedlo vlnu nevole bohatých statkářů. Odklad 

reforem se nelíbil příznivcům Luga, kteří vyšli do ulic kritizovat opozici. Kvůli svržení k 

tomuto reformnímu programu nedojde. Fernando Lugo prosadil řadu sociálních programů za 

účelem zvýšení životní úrovně nejchudších obyvatel. Příkladem je podpora sociálního bydlení 

a bezplatná zdravotní péče ve veřejných nemocnicích (Minster 2012). 
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Luga vyjádřil názor, že za jeho sezaním stojí současný pravicový prezidentský 

kandidát Horacio Cartes, který je v souvislosti s aférou WikiLeaks spojován s obchodem s 

drogami a praním špinavých peněz. Dle Luga je v ohrožení paraguajská demokracie, neboť si 

myslí, že se jednalo o státní převrat parlamentní formou. Světoví analytici se domnívají, že 

pravým motivem svržení Luga nebyl incident mezi bezzemky a policí, ale získání moci nad 

důležitými resorty před prezidentskými volbami (Kosina 2012). 

Reakce zahraničí na sebe nenechala dlouho čekat. Sousední státy Paraguaje tento čin 

odsoudili a začali ze země odvolávat své velvyslance. 

Jak již bylo napsáno, na summitu Mercosuru v Argentině byla Paraguay vyloučena z 

organizace za porušení Dohody z Ushuaia (porušení demokratických principů). Tento fakt 

napomohl přijetí Venezuely, neboť jejímu vstupu bránil paraguayský parlament. Nový 

paraguajský prezident Frederico Franko, po vyloučení země a přijetí Venezuely, prohlásil, že 

jediný puč, který se uskutečnil, proběhl na úrovni Mercosur, která, dle něj, záměrně vyloučila 

Paraguay, aby urychlila přijetí Venezuely, jež je důležitá pro své ropné bohatství. Poukázal na 

pravidla přijetí nových členů, která se skládají z jednomyslného přijetí budoucí členské země. 

(MERCOPRESS ©2013c)  

Fredercio Franko prohlásil, že vyčleněním z Mercosur, se Paraguay stává otevřenou 

pro zakládání nových obchodních vztahů a mezinárodní spolupráci. Může se svobodně 

rozhodovat a ve svém vlastním zájmu si vybírat subjekty zahraniční spolupráce. Suspendace z 

Mercosur znamená konec vedení a ovlivňování Paraguaje sousedními státy (MERCOPRESS 

©2013b). 

Ač Franko prezentoval Paraguay jako zemi, jež svým vyloučením nabyla nových 

obchodních svobod, proti rozhodnutí Mercosur se odvolal. Rada Merocosur, složená z 

ministrů zahraničí, v prosinci 2012 potvrdila rozhodnutí pozastavení členství Paraguaje do 

období prezidentských voleb (duben 2013). I nadále měla probíhat analýza politického 

prostředí Paraguaje prostřednictvím zahraničních pozorovatelů (MERCOPRESS ©2013c). 

Mercosur ztratil na důvěryhodnosti v Evropě kvůli situaci, která v uskupení vznikla 

suspendací Paraguaje a následným přijetím Venezuely. Frederico Franko prezentoval svůj 

názor na vzniklou situaci v rámci 67. Valného shromáždění OSN. Dle Franka, v rámci 

vyloučení Paraguaje a začlenění Venezuely zvítězily politické prvky nad právními 

aspekty (MERCOPRESS ©2013b). 
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Prezidentské volby, které proběhly v dubnu 2013, přivedly po pěti letech zpět k moci 

pravicovou stranu Colorado. Proběhnuvší volby vyhrál kandidát pravice Horacio Cartes, který 

rozdílem 10 % volebních hlasů porazil Efraina Algreho kandidujícího za vládnoucí Liberální 

stranu. Pozorovatelé hodnotili průběh voleb pozitivně.  

Mercosur ve svém prohlášení pogratuloval k vítězství Horaciu Cartesovi. Zdůraznil 

také spokojenost nad průběhem voleb, které podle pozorovatelů vyslaných Mercosurem 

proběhly transparentně. Dle Mercosur směřuje Paraguay k návratu do uskupení. (Mercosur 

2013b). 

Mercosur vyjádřil spokojenost s průběhem paraguayských voleb a dal najevo možnost 

návratu Paraguaje. Je možné spekulovat, zda návrat pravicových Colorados nevyvolá v zemi 

vlnu nepokojů. Politická nestabilita by se nepromítla jen do ekonomiky země, ale ovlivnila by 

účast Paraguaje v Mercosur či Mercosur jako takový. 

 

4.5 Dílčí shrnutí 

Mercosur byl vytvořen jako mezivládní organizace s cílem vytvoření jednotného trhu 

a odstranění vnitřních překážek, bránících vzájemnému obchodu. Příkladem Mercosur byla 

fungující EU, která se za dobu své existence vyvinule v plně funkční integační uskupení. 

Problémem Mercosur je ne plně funkční vedení hospodářské politiky a rivalita probíhající 

mezi dvěma největšími členskými státy – Argentinou a Brazílií. Vzájemná konkurence 

nepřeje nastaveným cílům.  

Rozdílná ekonomická úroveň členských států nutila Mercosur v minulosti měnit 

ekonomické směry. Po zahájení existence nastolil Mercosur liberální politiku, která přála 

velkým státům a obchodům na trhu kolem rozsáhlých firemních odvětví, jakými jsou 

argentinské a brazilské ropné společnosti. Na druhou stranu znevýhodňovala Paraguay a 

Uruguay. Ze strany malých států byl vyvinut tlak na změnu hospodářské politiky. 

Neoliberální ekonomický model se soustředil na přímé investice do malých a středních 

podniků a s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost.  

Ačkoliv se Mercosur po dobu své existence snažil a snaží vytvořit společný trh, 

nesetkává se s plným naplněním a úspěchem, neboť je ovlivňován nestabilní ekonomickou 

situací uvnitř uskupení, odlišnými cíly jednotlivých států, které stála nadřazují soukromý 

prospěch nad prospěch celé organizace, a rozdílnými politickými systémy. 
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Mercosur se v posledních letech přeorientoval především na evropský trh. Zásadní je 

pro něj spolupráce s EU, která by měla být na počátku roku 2014 definitvně stvrzena dohodou 

o volném obchodu. Jednání o této dohodě probíhají již od roku 2000 a obě strany se dlouhou 

dobu nebyly schopny domluvit na podmínkách obchodní spolupráce. Je evidentní, že je pro 

každého účastníka nutné zachovat určitá opatření vůči méně rozvinutým odvětvím. Na straně 

EU se jedná především o zemědělské produkty a o průmysl v členských zemích na straně 

Mercosur. Jednání přinesla v posledních dvou letech výrazný pokrok a je možné, že termín 

2014 bude opravdu splněn a dojde k uvaření dohody o volném obchodu mezi nejvýznamnější 

integrační organizací Evropy – EU, a velmi důležitým uskupením regionu Latinské Ameriky 

– Mercosur. 

EU je prioritním partnerem Mercosur v zahraničním obchodu. Představuje 20 % jeho 

obchodu, na druhou stranu Mercosur je pro EU až osmým nejsilnějším partnerem 

zahraničního obchodu. Podobně, jako tomu bylo u Argentiny a Brazílie, Mercosur exportuje 

do EU především zemědělské produkty, jakými jsou potraviny a živá zvířata. Pro Mercosur je 

důležitý export EU, který do země dováží především stroje a živá zvířata. Mezi další stěžejní 

partnery Mercosur patří Čína, Kanada, pak také členské státy Argentina a Brazílie. 

Mercosur v minulém roce udělal zásadní rozhodnutí, když vyloučil Paraguay ze svého 

kruhu. V Paraguaji proběhlo odvolání prezidenta Luga Liberální strany, který vedl politiku 

sociální a znelíbil se bohatým občanům. Incident byl zahraničními státy odsouzen a označen 

jako puč. Reakce Mercosur byla okamžitá, členové uskupení se shodly na vyloučení 

Paraguaje.  

Paraguay svou suspendací usnadnila cestu Venezuele do Mercosur, neboť jako 

poslední nesouhlasila se vstupem země do uskupení. Otázkou zůstává, zda politicky 

motivovaný akt v Paraguaji nenahrál Mercosur ji na nějaký čas vyčlenit a příjmout Venezuelu 

jako plnohodnotného člena.  

Paraguay byla vyloučená do doby nových řádných prezidentských voleb. Ty proběhly 

v dubnu 2013 a k moci se opět dostala pravicová strana Colorado, která vládla dlouhou dobu 

před zvolení Luga. Novým prezidentem Paraguaje ne Horacio Cartes. Mercosur zhodnotil 

kladně celý průběh voleb a naznačil tak opětovné přijetí Paraguaje do uskupení. 

Mercosur se snaží vytvořit plnohodnotný jednotný trh, nicméně právě události 

podobné těm v Paraguaji narušují chod organizace. Kazí její jméno v rámci světové 
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ekonomiky a na Mercosur nevrhají dobré světlo. Chce-li být Mercosur do budoucna 

konkurenceschopnou integrační organizací, bude se muset prvně vypořádat s problémy uvnitř. 

Vyžadovat stabilní politický systém, jenž bude naplňovat demokratické principy, akceptaci 

cílů organizace a jejich úplné plnění je určitou cestou, jak hlavních cílů Mercosur dosáhnout.  
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5 Závěr 

Mercosur je jednou z nejvýznamnějších integračních organizací Latinské Ameriky. 

Ačkoliv patří svou existencí mezi mladší uskupení, dokázal si vydobýt místo a respekt. 

Hlavním cílem Mercosur je vytvoření jednotného trhu bez obchodních překážek, které by 

narušovaly obchodní styky členských zemí. 

První kapitola byla částečně věnována teoretickému vymezení integrace jako takové. 

Hlavním rysem 20. století byla fragmentace světa. Stávající i nově vzniklé státy se spojovaly 

do mezinárodních uskupení s cílem vytvářet bližší ekonomické, politické či bezpečnostní 

vazby, které by byly přijatelné pro všechny zúčastněné. Každé integrační uskupení je svým 

způsobem jedinečné, neboť je složeno z různorodých států, které mají odlišné potřeby a 

nároky. V rámci uskupení dále probíhají procesy, které jsou jinak hluboké a mají jiný záměr. 

Cílem druhá části první kapitoly byla charakteristika vybranýchá integračních 

uskupení regionu Latinské Ameriky. Ten je výjimečný pro množství integračních procesů, jež 

uvnitř probíhají. Může se zdát, že integrační procesy v Latinské Americe probíhají způsobem 

pokus – omyl. První integrační uskupení regionu ALALC bylo později po neúspěchu a 

pasivitě transformováno do nového společenství ALADI. Realizace integračních procesů 

v regionu Latinské Ameriky nebyla jednoduchá, neboť se jednalo o politicky a ekonomicky 

nestabilní region. Integrace Latinské Ameriky byla v druhé polovině 20. století v útlumu. 

K její revitalizaci došlo po politické a hospodářské transformaci států. Vznikala nová 

integrační uskupení, jež se vyznačovala vyšší homogenitou a byla založena na těsnějších 

vazbách. Stávající uskupení se snaží ponaučit z chyb, jež byly napáchány integračními 

organizacemi v minulosti. Mezi nevýznamnější latinskoamerická uskupení AEN, CARICOM 

a Mercosur. Ačkoliv nedosahují kvalit a propracovanosti integrací probíhajících na 

evropském kontinentu, jejich snahou je přizpůsobit se podmínkám regionálních trů, 

stabilizovat je a vytvořit ekonomické klima vhodné pro rozvoj a růst regionů. 

Cílem druhé kapitoly byla charakteristika vybraných členských států Latinské 

Ameriky. Vybranými státy byla Argentina a Brazílie - země, jež mají podobný historický, 

politický a ekonomický vývoj. Argentina a Brazílie jsou bývalými koloniemi minulých 

evropských velmocí Španělska a Portugalska. Pro oba státy jsou charakteristické politické 

změny, jež jejich vývoj provázely. Z nadvlády kolonizátorů se dokázali vymanit v 19. století a 

započaly dlouhý proces transformace svých politických a ekonomických systémů. Jelikož 

docházelo k častým změnám politických režimů, probíhaly opětovné ekonomické výkyvy. Na 

straně Argentiny byla snaha znárodnit majetek, vytvářet monopoly a tím stimulovat 
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hospodářský růst země. Na druhé straně Brazílie se v období diktatury uzavřela vnějším 

vlivům. Nastolení demokracie v 80. letech minulého století bylo zásadním krokem  

k stabilizování ekonomik zemí a otevření se možnostem integračních procesů. V současné 

době patří oba státy mezi nejsilnější ekonomiky světa. Jsou otevřeny zahraničnímu obchodu a 

úzce spolupracují jak s EU, tak s ČR. 

Třetí kapitola se zabývá současností uskupení Mercosur a možnostmi jeho dalšího 

vývoje. Jelikož se jedná o relativně nové integrační uskupení, jeho současnost těsně souvisí 

s jeho nedávnou minulostí. Snahou Mercosur je od počátku vytvoření jednotného trhu mezi 

členskými zeměmi.  

Mercosur je součástí pouze tří dohod o volném obchodu, a to se zeměmi nepříliš 

perspektivními (Izrael, Egypt, Palestina). Již od roku 2000 je vytvářena dohoda o volném 

obchodu mezi EU a Mercosur. V období posledních dvou let byly učiněny důležité kroky ke 

konečnému uzavření dohody, která je velmi důležitá pro Mercosur, neboť EU představuje 

hlavního zahraničního partnera společenství.  

Současnost uskupení je velmi ovlivněna nedávnými událostmi, jež proběhly 

v Paraguaji. Sesazení stávajícího prezidenta v červnu 2012 vyvolalo vlnu negatiních reakcí 

v zahraničí. Jednalo se o násilný akt, který porušoval demokratické principy, kterým se 

Paraguaj zavázala. Reakcí Mercosur byla suspendace Paraguaje do doby nových 

prezidentských voleb. Ty proběhly v dubnu 2013 za transparentních podmínek a znamenají 

pro Paraguaj možnost navrácení se do Mercosur.  V mezidobí neúčasti Paraguaje v Mercosur 

byla přijata Venezuela jako plnohodnotný člen.  

Může být ale otázkou času, kdy vznikne nový problém nejen politického, ale i 

ekonomického či bezpečnostního charakteru, který opět ovlivní fungování Mercosur. 

Současnost Mercosur a jeho budoucí vývoj je v moci samotných členů organizace, kteří by 

měli mít hlavní zájem na hladkém chodu Mercosur. 
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