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Anotace 

Diplomová práce „Nový regionalismus a subsaharská Afrika“ se zabývá procesem ekonomické 

integrace v Africe a teoretickou reflexí tohoto procesu. V první kapitole je zhodnocena 

relevantnost různých integračních teorií na africké reálie. Autor postupně analyzuje 

panafrikanismus jako ryze africkou ideologii, dále pak klasické ekonomické integrační teorie, 

klasické politologické integrační teorie a moderní politologické integrační teorie, a názorně 

dokládá, ţe ţádná z těchto teorií nedává uspokojivou odpověď na otázku, proč ke zrychlení 

africké integrace dochází aţ v 90. letech. Ve druhé kapitole se autor zabývá fenoménem tzv. 

nového regionalismu, a to jak z pohledu nové fáze regionalismu jako procesu, tak z pohledu 

různých teoretických koncepcí, které se v souvislosti s novým regionalismem objevují. Třetí 

kapitola ve stručnosti popisuje vývoj africké integrace od jejích koloniálních počátků aţ po 

nejnovější iniciativy spojené se vznikem Africké unie v roce 2002. Čtvrtá kapitola nabízí pět 

případových studií, které se věnují vývoji integrace v jednotlivých regionálních uskupeních, kaţdá 

z nich načrtává výchozí stav v roce 1991 ve smyslu vzniku organizace, základních cílů a vývoje 

integrace od vzniku organizace do podpisu Abujské dohody o vzniku Afrického hospodářského 

společenství, ve druhé části se pak zabývá vývojem integrace po podpisu Abujské dohody do 

současnosti. Pátou kapitolou je komparativní analýza, která se snaţí o zobecnění příčin a faktorů, 

které ovlivňují rozsah, hloubku a tempo africké integrace, ať jiţ pozitivně, nebo negativně. 

Poslední šestá kapitola se snaţí zodpovědět klíčové otázky: zdali africký integrační proces 

naplňuje znaky tzv. nového regionalismu a zdali lze při jeho teoretické reflexi uspokojivě vyuţít 

teorií nového regionalismu.  

 

Annotation 

The diploma thesis “New Regionalism and Sub-Saharan Africa” deals with the question of 

economic integration in Africa and its theoretical reflexion. First chapter deals with the question 

whether different integration theories are applicable to African reality or not. Author 

subsequently analyzes Pan-Africanism as a specifically African ideology, classical economic 

integration theories, classical theories of political science on integration and modern theories of 

political science, with the conclusion that neither of these theories provides explanation of 

speeding up African integration in recent years. 

 Chapter two deals with the phenomenon of so-called “new regionalism” as a process in world 

economy, second part deals with different theoretical conceptions and theories trying to describe 

and theorize about this process. Chapter three briefly describes evolution of African integration 

from its colonial starts to the newest initiatives connected with the transformation of 

Organization of African Unity into African Union. Chapter four offers five case studies of 

integration in different regional organizations. Each case study outlines starting position in 1991 
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in the sense of creation of organization, its aims and evolution of integration up to signing of the 

Abuja Treaty creating African Economic Community, second part of case studies deals with 

evolution of integration from 1991 up to 2009. Chapter five is a comparative analysis of case 

studies with aim to identify and generalize factors which influence the scope, depth and pace of 

African integration, whether positively, or negatively. Chapter six tries to answer two crucial 

questions: first, whether African integration process is in accordance with new regionalism as a 

process, which would mean that this process is really a universal phenomenon. Second, whether 

theories of new regionalism can be satisfactorily used when explaining African integration. 

 

Klíčová slova 

Ekonomická integrace, africká integrace, subsaharská Afrika, nový regionalismus, Africké 

hospodářské společenství, integrační teorie. 
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Úvod  

Současný vývoj světové ekonomiky charakterizují  dva významné 

a z historického pohledu relativně nové procesy: globalizace a regionalizace.  

Globalizaci charakterizují  aspekty jako přerůstání ekonomické aktivity  přes 

národní hranice a pokles významu teri toriálních hranic, růst vzájemné závislosti ,  

rozšiřování ekonomických vztahů a intenzivní  internacionalizace ekonomické 

aktivi ty. Počátky internacionalizace ekonomik lze datovat j iţ do období sklonku 

19. století  jako důsledek zámořských objevů, technického pokroku, rozvoje 

kapital ismu a mezinárodního obchodu a vytvoření stabilního rámce pro obc hod 

v podobě zlatého standardu. Ve 20. stolet í  postupuje internacionalizace 

ekonomik vpřed a po krizovém meziválečném období získává nový i mpuls 

v podobě l iberalizace obchodu v  rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu 

(GATT, 1947) a nověji  v  rámci Světové obchodní organizace (WTO, 1995).  

Jednání na úrovni obou organizací jsou mult i laterální,  t j .  mnohostranná,  

zahrnující  celou členskou základu  WTO čítaj íc í aktuálně 153 států  (2008).  

Postup jednání a  l iberalizace obchodu je proto jen velmi pozvolný.  

Reakcí na pomalou l iberal izaci na celosvětové úrovni je proces 

regionalizace (regionalismu). Regionalismus můţeme chápat jako „obchodní 

a hospodářskou poli tiku státu směřující k  l iberal izaci vztahů mezi dvěma či více 

zeměmi a přispívajíc í k  jej ich těsnějším vazbám a vzájemné integraci“ (Cihelková  

2007: 3).  Jiţ  na úvod je třeba zmínit,  ţe region zde není chápán v  geografickém 

smyslu jako souhrn soused ících států v  určité  oblasti  světa,  a le jako funkční 

jednotka vyjadřující účelové chování států ke konkrétnímu cí l i ,  t j .  l iberalizaci  

obchodu. Spíše neţ geografická blízkost tak v  procesu regionalismu hraje roli  

podobný stupeň vývoje ekonomik a z  toho vyplývající moţné všestranné 

pozitivní efekty v  případě vzájemné l iberal izace obchodu. Regionalismus 

můţeme ve světové ekonomice pozorovat j iţ od 30. let 20. stolet í ,  tehdy byl  

ovšem veden spíše geopol itickými neţ ekonomickými důvody (snahy Japonska 

a Německa stát  se světovými velmocemi).  V  poválečném období je j iţ 

regionalismus veden převáţně ekonomickými motivy a snahou získat bezpečný 

přístup na vnější trhy.         

Regionalismus se v  poválečném období projevuje prakticky po celém 

světě , afr ický kontinent nevyjímaje. Myšlenka na integraci se v Africe objevila  

j iţ v  době dekolonizace. Integrace měla být praktickým vyjádřením populární  
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myšlenky panafrikanismu, která se rozvinula v široké hnutí  vyjadřující  

kontinentální identi tu, soudrţnost a boj  za nezávislost a sjednocení národů 

Afriky. Představitelé hnutí s i  uvědomovali  zranitelnost nových států a snaţil i  se  

v době vrchol ící dekolonizace o spojování jednotlivých koloni í do větších celků, 

ať j iţ v  podobě vzniku jednotl ivých federativních států (krátce trvajíc í Federace 

Mali 1 a Federace Rhodesie a Ňaska 2,  neúspěšný pokus o federaci ve východní 

Africe 3) nebo na úrovni celého kontinentu.  Vize federativních Spojených států 

afrických se společnou vládou, parlamentem, měnou i armádou ovšem nebyla 

všeobecně přijata poz itivně a j iţ  v  době dekolonizace se afričtí  představite lé  

rozděli l i  do dvou bloků: jedna část prosazovala kompletní integraci států na bázi  

radikálního antikolonial ismu, druhá část prosazovala princip zachování plné 

státní suverenity států, udrţení stávají cích ekonomických vazeb a případnou 

postupnou ekonomickou integraci 4.  V roce 1963 se obě skupiny spoj i ly do 

Organizace africké jednoty  (OAU) ,  ovšem myšlenka integrace se během jednání 

víceméně vytrati la .  Charta OAU hovořila poněkud vágně o „dobrovolné 

spolupráci č lenů“,  zatímco na druhé straně jasně zdůraznila principy 

nevměšování se do vnitřních záleţitostí  států a respektování svrchovanosti   

a územní cel istvosti  států. Z  organizace se tak záhy stal  víceméně nefunkční 

debatní politický klub, jehoţ hlavní náplní se, s  mírnou nadsázkou, stala soutěţ 

o to, který z  afrických autoritářských vládců utrat í  více peněz a uspořádá 

pompéznější  summit této organizace.  

Myšlenka ekonomické integrace se proto, s  podporou Hospodářské 

komise pro Afriku Organizace spojených národů (UNECA), přesunula na niţší  

                                                 
1 Projekt pozdějšího senegalského prezidenta Léopolda Senghora na vytvoření federace mezi Senegalem, 
Francouzským Súdánem, Dahome a Horní Voltou. Mělo jít o protiváhu vůči nejsilnější frankofonní kolonii Côte 
d´Ivoire, která nakonec stála za krachem Federace. Na její popud nakonec Dahome ani Horní Volta do federativního 
svazku nevstoupily a mezi Súdánem (později Mali) a Senegalem došlo čtrnáct měsíců po vzniku federace k hlubokým 
rozporům ekonomickým (obava Senegalu, ţe bude muset dotovat chudší část federace), ideologickým (Senegal 
prodemokratický, Súdán komunistický), zahraničně politickým (Senegal pro úzké vazby na Francii, Súdán kritický 
postoj) a politickým (Senegal prosazoval volné spojení ve federaci, Súdán naopak co nejuţší). Kdyţ maliský předseda 
vlády Keita odvolal 19. srpna 1960 senegalského ministra Diu a převzal jeho funkci, Senegal vyhodnotil jeho krok 
jako převrat a druhého dne z federace vystoupil. 
2 Federace Rhodesia a Ňaska vznikla v roce 1953 jako federace mezi kolonií Jiţní Rhodesií a dvěma protektoráty 
Severní Rhodesií a Ňaskem. Hlavním cílem bylo najít politický kompromis mezi oslabováním pozice koloniálních 
vlád ve prospěch afrických organizací v jednotlivých koloniích a rasistickou politikou Jihoafrické unie, tj. udrţet 
koloniální stát s kontrolovaným podílem Afričanů na výkonu moci. Federace nicméně měla také ekonomickou 
motivaci. Africké nacionalistické organizace nicméně na přelomu 50. a 60. let začaly podobně jako v jiných koloniích 
poţadovat větší podíl na moci, coţ pod rostoucím tlakem nově nezávislých států, Organizace spojených národů 
a Organizace africké jednoty bylo pro britskou vládu stále obtíţnější negovat. V prosinci 1963 proto Velká Británie 
souhlasila s nezávislostí obou protektorátů (pod názvy Zambie a Malawi), coţ vedlo k rozpadu federace. 
3 Viz kapitola 4.5.1. 
4 Viz kapitola 1.1. 
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úroveň. Od 60. let  začaly vznikat (sub)regionální organizace (zde spíše 

v geografickém, i  kdyţ vlastně i  ve funkčním smyslu slova region), ať j iţ na 

základě existujících dlouhodobých vazeb přetrvávaj ících z  koloniálního období,  

nebo nově, částečně v  reakci na při jetí  Akčního plánu ekonomického rozvoje 

Afriky (1980). Zde se poprvé explic i tně hovoří o ekonomické integraci  

kontinentu, ke které by mělo dojí t postupně integrací v  rámci jednotlivých 

regionů. Postupující  etatisti cké ekonomické pol itiky, vnitropol itické krize  

a mezistátní  r ivali ty však reálnou integraci nadále v  podstatě znemoţňovaly.   

O funkční ekonomické integraci Afriky tak můţeme seriózně hovořit aţ 

od 90. let.  V roce 1991 byla podepsána Abujská smlouva o vzni ku Afrického 

hospodářského společenství (AEC),  jej íţ obsah byl poté potvrzen v  roce 1999 

v Sirtské deklaraci o přeměně Organizace africké jednoty v Africkou uni i (AU).  

Dokumenty expl icitně stanovují osm regionálních uskupení za tzv. pil í ře AEC  

a stanovují  harmonogram integrace: do roku 2017 by kaţdý region měl být celní  

unií ,  poté by měla vzniknout celoafrická celní unie, následovaná africkým 

společným trhem a konečně v  roce 2028 afr ickou hospodářskou a měnovou unií .  

Africký příklad plně koresponduje s  celosvětovým trendem: po rozpadu 

bipolárního uspořádání světa, ztráty hegemonického postavení  USA ve světové 

ekonomice a nej istoty ohledně dalšího vývoje globalizace (vize l ibera lizace 

obchodu jako nutného kroku k  vyrovnání se s  moţnostmi a riziky globálního 

trhu vs. krach jednání Světové obchodní organizace) se proces regionalismu 

dostává v 90. letech do nové dimenze, o níţ hovoříme jako o tzv. novém 

regionalismu. Oproti „starému“ regionalismu se odlišuje  nárůstem počtu 

obchodně poli tických dohod, změnou smluvních stran (převaţují bilaterální  

dohody, kde jednu ze smluvních stran tvoří region,  např.  Evropská unie) 

a především kvali tat ivně širším záběrem dohod  a větší hloubkou integrace .  

Oproti „klasickým“ dohodám se nové dohody nezabývaj í  jen obchodem se 

zboţím, ale  l iberal izací všech sektorů včetně sluţeb,  investic  a pracovní sí ly ,  

dále duševním vlastnictvím či ekologickými nebo pracovními standardy, vytváří 

si lný právní rámec pro veřejné zakázky nebo antidumpingová opatření.  

Podstatou nového regional ismu je te dy reálná insti tucionální konvergence, která 

se projevuje ochotou států a regionů obchodovat s  kýmkoliv, kdo bude 

garantovat ochranu investic,  duševního vlastnictví,  a le také ţivotního prostředí  

apod. (i  proto v  novém regionalismu narůstá počet tzv. transr egionálních dohod 
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jdoucích napříč regiony a kontinenty).  Vedle čistě ekonomického či  

bezpečnostního tak integrace získává také polit ický, ale i  sociální a kulturní  

aspekt, z  mělké integrace se přechází  do stadia hluboké integrace. Jej í  

insti tucionální struktura je  však slabá a spolupráce probíhá striktně na bázi  

mezivládního přístupu.  

Ukázkovým příkladem nového regionalismu ve všech jeho aspektech je  

vývoj Evropské unie v  90. letech (mj. budování společného trhu, vznik měnové 

unie, spolupráce v  oblasti  druhého a třet ího pil í ře –  zahraniční,  bezpečnostní,  

policejní a  justiční  spolupráce, uzavření mnoţství obchodních dohod 

s nečlenskými státy ve východní Evropě, Středomoří,  ale i  v  Latinské Americe  

nebo Africe atd.).  Evropská unie se logicky sta la příkladem pr o ostatní regiony,  

které se j í  snaţí následovat - viz zaloţení Africké unie, která se od svého vzniku 

otevřeně hlásí k  Evropské uni i jako ke svému vzoru. Subsaharská Afrika patří  

mezi regiony, kde došlo v  posledních letech k  výraznému nárůstu aktivi t  

v oblasti integrace, nicméně, z  mnoha důvodů pol itických i ekonomických, se 

moţnost napodobení vývoje EU jeví  v  tuto chví l i  spíše jako utopie, neţ reálný 

projekt . Dosavadní vývoj naznačuje, ţe k  rozvoji  obchodu, makroekonomické 

stabil i tě a udrţitelnému růstu dochází hlavně v  regionech, kde byla integrace 

insti tucionalizována dříve, coţ by mohlo vést k  tezi ,  ţe úspěch AEC se bude 

odvíjet od ustavení a upevnění jednotlivých regionálních bloků.  Bohuţel,  i  přes 

dílčí pokrok se uskupením nedaří dodrţovat stanovené te rmíny a integrace sice 

nabírá širší  záběr,  zůstává však stále velmi mělká .  

Problémem zkoumání integrace v  Africe je jej í  obtíţné teoret ické 

ukotvení.  Integrace „černého kontinentu“ sice vychází z  panafrikanismu, ten 

však jako teoretický základ pro současnou fázi integraci nelze pří l iš pouţít.  

Afričtí  pol itikové byli  jednotní v  otázce nutnosti  úplného odstranění  

kolonial ismu a právě tato shoda umoţnila úspěšné sbl iţování různorodých 

skupin polit iků a nakonec jej ich setkání  a  zaloţení Organizace africké jedno ty.   

I dnešní Africká unie se proto moţná trochu paradoxně hlásí k  odkazu 

panafrikanismu, který je vnímán jako počátek osamostatnění  kontinentu. Boj 

proti kolonia l ismu je  ovšem dávno dobojován a otázku integrace, která se dnes 

dostala do popředí,  vlastně panafrikanismus neřeši l  a shoda nad podstatou  

a formou integrace mezi africkými poli tiky nikdy reálně neexistovala. Klasické 

ekonomické teorie  v  současné fázi integrace mají také jen omezenou 
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pouţitelnost; převáţně pracuj í s  konceptem celní unie, nicméně africká integrace 

se rétoricky hlásí  k  hospodářské a měnové uni i a reálně jen obtíţně přechází  

z fáze zóny volného obchodu do fází vyšších. Klasické politologické teorie se 

v převáţné většině objevily v souvislosti  se vznikem Evropských společenství  

a reflektují  převáţně právě proces evropské integrace.  Diskuse o směrování 

evropské integrace vyprodukovala několik hlavních   koncepcí a přístupů 

k integraci,  jej ich aplikovatelnost na integraci v  Africe je ovšem opět jen 

omezená či přímo nemoţná (ţádný z federat ivních projektů doposud neuspěl,  

supremace polit ických si l  nad ekonomickými znemoţnila funkčnost 

(neo)funkcional istického konceptu přelévání a míra transakcí v  rámci Afriky je  

na řádově niţší úrovni, neţ například v  Evropě). Empirická data z  vývoje 

integrace nepotvrzují ani moderní  poli tologické teorie  jako inter -

governmentalismus či  teorii  mezinárodních reţimů, ekonomická teorie vzájemné 

závislosti  je zase pří l iš deskriptivní na to,  aby se dokázala  vypořádat s  otázkou 

současného zrychleného tempa ekonomické integrace v  Africe.  

Současná situace tak přímo vybízí k  tomu, aby teorie nového regionalismu 

byla testována na afrických reáli ích. Zatím se zdá, ţe nový regionalismus jako by 

se v Africe zastavi l  na půli cesty, např. proto, ţe přetrvává charakter spolup ráce 

jako mezivládní  namísto nadnárodní . Dalším důvodem je existence šestnácti ,  

často ovšem nefunkčních, uskupení s  překrývajíc ím se členstvím. Předpokladem 

úspěšného postupu integrace je vyjasnění  integračních schémat tak, aby kaţdý 

stát byl členem právě jednoho uskupení, mj. i  proto,  aby plat i l  jen jeden členský 

poplatek,  coţ spíše povede k  tomu jej  zaplatit  (současná platební morálka států 

je totiţ  poměrně nízká). Uskupení pak budou disponovat většími finančními 

prostředky, coţ by mělo zvýšit jej ich efek tivi tu a v důsledku také míru ochoty 

států podílet se na při j ímání aktů těchto uskupení a následně implementovat tyto 

akty do národních legislativ . Právě teď se navíc naskýtá pro uskutečnění takto 

radikálního kroku ideální čas. Evropská unie v  rámci jednání o nových 

Dohodách o ekonomickém partnerství (EPA) se zeměmi ACP preferuje jednání 

s regiony, nikol iv s  jednotlivými státy . Pro tyto potřeby rozděli la Afriku do pěti  

(sub)regionů, kde kaţdý stát je členem právě jednoho z  nich, a na základě 

tohoto rozdělení by bylo moţné racional izovat strukturu afrických integračních 

uskupení. Kritici však moţná oprávněně namíta j í ,  ţe uvedené dohody slouţí  

především Evropě, j iţ méně samotné Africe, a tak jej ich dopad na regionální 
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integraci v Africe můţe být jen omezený. V  kaţdém případě se jeví jako velmi 

záhodné provést reflexi procesu africké integrace a následně zhodnotit,  zdali  

zapadá do teorie nového regional ismu a ta  je tedy univerzálně platná, nebo zdali  

do ní naopak nezapadá, teorie nového regional ismu má své prost orové l imity  

a pro afr ickou integraci bude potřeba nají t novou, zřejmě specifickou teorii .    

Předkládaná práce by měla ve své teoret ické část i  zhodnotit relevantnost 

stávajících integračních teori í  na africké reálie (kapitola 1) a představit teorii  

nového  regionalismu (kapitola 2).  V  praktické části  se pak podíváme na vývoj  

africké ekonomické integrace obecně (kapitola 3) ,  v  rámci pěti případových 

studií hlavních integračních uskupení (kapitola 4) a následné komparaci těchto 

případových studi í (kapitola 5) .  V poslední kapitole poté zhodnotíme relevanci  

teorie nového regionalismu pro afr ickou integraci a potvrdíme, či vyvrátíme 

výchozí  hypotézu:  

 

Ekonomická in tegrace v  Afri ce postupuj e vpřed jen velmi  pomalu především 

z důvodu ve lmi neef ektivního uspořádání .  Aktuáln í vývoj  dává naděj i  

k racional izaci  int egračních uskupení a t ím k  urychlen í ,  rozš íření a především 

prohloubení in tegrace.  Žádná z  klas ických integrační ch teori í  nedokáže 

uspokoj ivě vysvět l i t ,  proč ke zvýšení t empa integrace v  Afri ce dochází právě t eď.  

Vzhledem k tomu, že  současný vývoj  probíhá v  in tencích t eori e nového 

regional i smu, nabíz í s e ta to teorie  jako ne jvhodněj ší  pro ref l exi  procesu  

ekonomické integrace  v  Afri ce .  
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1. Teoretická reflexe africké ekonomické integrace  

V první kapitole se zaměříme  na teoretickou reflexi procesu afr ické 

ekonomické integrace. Spíše neţ o vytváření vlastních teori í  však můţeme 

hovořit o snaze napasovat na africké reá lie stávající teorie. Většina obecných 

teorií  však byla více č i méně modifikována v  reakci na reá lný průběh evropského 

integračního procesu, coţ ovšem výrazně ztěţuje či přímo znemoţňuje jej ich 

aplikaci na afr ický integrační proces. Specificky africkou teori í  byl pouze 

panafrikanismus, který však také nebyl původně integrační teorií ,  ale spíše 

nástrojem ke spolupráci nově vznikaj ících afrických poli tických elit v  boj i  proti  

koloniální nadvládě.  Odkazy na panafrikanismus jsou nicméně stále pří tomné  

i  v současné fázi integraci a  tuto teori i  proto nemůţeme opominout.    

1.1.  Panafrikanismus  

Jak podotýká Joseph  Nye (1965: 3),  panafrikanismus je ideologií  integrace,  

ovšem vnímané spíše v  abstraktní rovině afr ické komunity se společnou histori í  

a sdí lenými hodnotami neţ v  konkrétní rovině poli tické či ekonomické integrace 

států. Tato myšlenka se samozřejmě v  rámci  panafrikanismu objevuje, nicméně 

jen jako jedna z  mnoha a ještě ne ta hlavní .   

Počátky panafrického hnutí spadají  do přelomu 19. a  20.  století  na 

americký kontinent.  U jeho zrodu stál i  představitelé černošské inte ligence  

v USA a na karibských ostrovech,  k teří  jakoţto j iţ  několikátá generace potomků 

otroků neměli ponětí o vlastních etnických kořenech,  jen společné sdílení osudu 

bývalých otroků a vykořisťované skupiny. Proto se obraceli  k  Africe jako 

k celku a jej ich cí lem bylo sjednotit Afričany ţij ící  v  Africe i  v diaspoře v  boji  

proti rasovému útlaku. Mezi prvními představitel i  hnutí vynikají  čtyři jména:  

Edward Wilmot Blyden (1832 -1912), Wil l iam E. B. DuBois (1868-1963), Marcus 

Garvey (1887-1940) a  George Padmore (1902-1959).  

Blyden se narodi l na Panenských ostrovech do rodiny propuštěných 

otroků a v  18 letech odje l do Libérie ,  kde se oţeni l s  neteří l iberi jského 

viceprezidenta a stal  se tak příslušníkem privilegované menšinové vládnoucí  

vrstvy tzv. amerických Liberi jců, tj .  propuštěných otroků přesídlený ch ve 

dvacátých letech 19. stolet í  z  Ameriky zpět do Afriky. Ve své nové zemi proslul  

jako novinář,  učitel a  prezident Liberia  College a v  neposlední řadě jako polit ik,  

velvyslanec v Británii  a ve Francii ,  ministr vnitra a ministr zahraničních věcí.  Ve 
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svých fi lozoficko-pol itických esejích zastával tezi ,  ţe klíčovou roli  v  rozvoj i 

Afriky by měli hrát černí Američané, kteří  by měli opustit Ameriku a vráti t se 

zpět do Afriky. Také poukazoval na demoralizujíc í efekt z  Evropy dovezeného  

a zvnějšku vnuceného křesťanství oproti sjednocující roli  přirozeně se šířícího 

islámu. Blyden je autorem hlavního hesla panafrikanismu Afrika Afričanům.  

Na jeho myšlenky navázal americký sociolog a historik DuBois.  Ve svých 

dílech poukázal na zásadní pozit ivní  roli ,  kterou afri čtí  Američané sehráli  během 

americké občanské války, a ještě více zdůraznil Blydenovu tezi o vůdčí roli  

africké diaspory při rozvoji africké civil izace. DuBois byl iniciátorem  

a organizátorem tzv. panafrických kongresů (celkem se j ich konalo pět v  letech 

1919, 1921, 1923, 1927 a 1945), jej ichţ výsledkem bylo při jetí  řady proti -

koloniálních deklarací (např. Londýnský manifest na druhém kongresu) 

poţadujících zapojení Afričanů do správy kolonií  a postupné předání veškeré 

moci do jej ich rukou.  

Panafrikanist ické hnutí je spojeno především se jménem jamajského 

novináře Marcuse Garveyho. Jeho pojetí  panafrikanismu, tzv. garveyismus, také 

vycházelo z  představy o spojeném úsil í  všech Afričanů o rozvoj kontinentu,  

oproti předchozím autorům však Garvey ve svých vizíc h šel mnohem dál.  

Předpokládal totiţ,  ţe všichni černoši by měli mít svůj domov v  Africe a tedy 

okamţité přesídlení  všech černých Američanů do Libérie.  V  roce 1920 představi l  

svůj program rozvoje Libérie, který počítal například s  budováním vysokých 

škol,  průmyslových podniků, dopravní infrastruktury apod. Následně začal  

Garvey shromaţďovat finance na uskutečnění své myšlenky, která však ještě 

v průběhu dvacátých let upadla v  zapomnění, především z  důvodu minimální  

poli tické podpory a spíše odmítnutí ze str any amerických i evropských polit iků.  

Pouze v rovině ideálu tak zůstala také jeho představa o konečném cíl i  rozvoje 

Afriky –  t j .  vzniku Spojených států afr ických.  

Posledním ze čtveřice hlavních panafrikanistů je trinidadský novinář  

a poli tický aktivista  Padmore, který v  polovině 30. let  přesídli l  do Londýna  

a v roce 1945 se spolupodílel na organizaci pátého panafrického kongresu. 

Tento kongres byl bezpochyby nejdůleţitějším ve vývoj i panafrického hnutí ,  

jednak z důvodů historického vývoje, jednak proto,  ţ e mnohem větší roli  zde 

vedle amerických a karibských představite lů hráli  samotní Afričané, mezi nimi 

řada pozdějších hrdinů národně osvobozeneckého boje a  afrických státníků ,  jako 
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byli například ghanský prezident Kwame Nkrumah, keňský prezident Jomo 

Kenyatta, malawiský prezident Hastings Banda či předseda regionální vlády 

západní Nigérie  Obafemi Awolowo. Panafrikanismus v  této fázi  vývoje zakořeni l  

ovšem víceméně jen v  anglofonní části  Afriky, jej íţ l ídři studovali  v  Londýně 

a přišl i  zde do styku s  myšlenkami amerických panafrikanistů.  Panafrikanismus 

se tak stal hlavní ideologi í  rodících se afr ických elit ,  k  jeho většímu rozšíření  

nicméně došlo aţ na konci 50. let.  V  prosinci 1958 byla do Akkry svolána All -

African People´s Conference, která byla prvním kon krétním vyjádřením 

Nkrumahovy představy o rychlé poli tické integraci celé Afriky do jednoho celku. 

Konference při jala radikální  rezoluci,  v  níţ představitelé  afrických koloni í  

deklarovali :  „odmítáme umělé hranice narýsované imperia l istickými mocnostmi  

za účelem rozdělení afrického l idu, především pak ty,  které rozdělují  etnické 

skupiny a příbuzné kmeny napříč; a ţádáme zrušení nebo změnu těchto hranic 

v co nejkratším termínu“ (Emerson 1966:  441).  Dopad této rezoluce byl ovšem 

omezený a vůbec celý význam konference byl výrazně l imitován faktem, ţe se j í  

účastnily pouze anglofonní africké státy . Období rozmachu panafrikanismu 

v Africe se tak současně stalo obdobím jeho rozpadu do dvou proudů 

a koncepcí.  Frankofonní představitelé vystudovaní v  Paříţ i  j iţ od 30.  let  

podporovali  koncepci tzv. négri tude, tj .  fi lozoficko -kulturní  hnutí usi luj íc í  

o povznesení  afrických tradic,  kultury a  historie a  kladoucí  intuit ivní rozum 

Afričana, jeho naturalismus, schopnost vnímání a ci t pro spravedlnost proti  

racionalismu, indiv idualismu a odtrţení od přírody evropské civil izace. Vrcholíc í  

boj za nezávislost vedl k  pol itizaci tohoto hnutí ,  které se tak více přiblíţ i lo 

panafrikanismu a v  zásadě s  ním splynulo. Cíle anglofonních i frankofonních eli t  

tot iţ byly totoţné a tvoří  sedm hlavních principů panafrikanismu:  

 společný pohled na africkou histori i  jako na období út laku a koloniální  

poli tiky rozděl a  panuj  

 oddanost demokraci i  ve smyslu přesvědčení , ţe jednotná (jediná) strana je  

jednotícím prvkem lidu se státem a tudíţ je demokrat ičtějším prvkem neţ 

soupeření stran zastupujících různé (etnicky definované) segmenty 

společnosti ( j inými slovy důraz na vnitřní jednotu států)  

 podpora myšlenky spojení afrických států jako prostředku, jak dosáhnout 

větší váhy Afriky ve světové poli tice a ekonomice (důraz na africkou 

jednotu)  
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 „nerasist ické rasové uvědomění“ 5 a poţadavek rasové rovnoprávnosti  

 mýtus společné africké kultury a tradic  

 důraz na social ismus a ideály rovnosti a  distributivnosti  

 odmítnutí imperia l ismu, obava z  neokolonial ismu a důraz na pozitivní  

neutral i tu a  nezúčastněnost v  mezinárodních vztazích  

To vše můţeme shrnout do základní premisy panafrikanismu: Afričané 

mají mezi sebou duchovní vazbu, společně trpěli  v  minulosti ,  a proto musí 

společně postupovat směrem k  nové zářné budoucnosti (Emerson 1966:  444).  

Zatímco nad cíl i  vládla shoda, vedla se debata nad prostředky, j imiţ těchto cílů  

dosáhnout (Nye 1965: 13). Skupina radikálních panafrikanistů v  čele 

s Nkrumahem se v roce 1961 sdruţi la  do tzv.  Casablanca Group, která 

prosazovala přímé polit ické sjednocení ve formě Spojených států afrických  

a delegaci suverenity na nadnárodní autoritu (tato skupina zahrnovala vedle 

Ghany také Guineu,  Mali ,  Libyi,  Maroko či Egypt).  Proti nim stála skupina 

konzervativních panafrikanistů prosazujíc íc h regionální  ekonomickou kooperaci  

a gradualistický postup směrem k  africké jednotě, původně sdruţená v  tzv.  

Brazavil le  Group (frankofonní země vyjma Guineje a Mali )  a později  v  tzv.  

Monrovia Group (původní skupina rozšířená o Nigéri i ,  Libéri i ,  Etiopii ,  

Somálsko a východoafrické státy) .  Mezi oběma skupinami zela poměrně široká  

ideologická propast,  kterou se podařilo překlenout aţ v  roce 1963 na summitu 

v Addis Abebě, kde byla zaloţena Organizace africké jednoty. Sjednocení obou 

skupin bylo umoţněno především otupením původního radikalismu členů 

Casablanca Group, kteří postupně opusti l i  vizi Spojených států afrických  

a přiklonil i  se k  tezi  gradual istického postupu afr ického sjednocování.  

Problémem budování afr ických států byla  nízká identifikace obyvatel se  

státem jakoţto koloniálním produktem, ţádné přirozené komunity na úrovni 

mezi kmenem na jedné straně a Afrikou na druhé straně však neexistovaly.  

Příklon k  tribal ismu hrozil  přerůst v  otevřené konflikty, balkanizace Afriky by 

navíc vedla k  oslabení nově nabyté suverenity. Panafrikanismus se tak vlastně 

stal  jedinou al ternativní loajal i tou, se kterou bylo moţno operovat. Národně 

                                                 
5 Koncepce klade do protikladu africkou jednotu oproti rozdělení Afriky do umělých státních entit narýsováním 
koloniálních hranic. „Rasové uvědomění“ tedy odkazuje na tuto africkou jednotu, která zahrnuje jak obyvatelstvo 
v Africe samé, tak také černošskou diasporu v Americe a Karibiku, potaţmo v Evropě. Je ovšem zřejmé, ţe se jedná 
spíše o hypotetickou jednotu, určitý symbol, protoţe ani předkoloniální Afrika zdaleka nebyla ţádnou jednotnou 
entitou. „Nerasistické rasové uvědomění“ pak odkazuje na to, ţe africká jednota by neměla být chápána jen negativně 
jako vymezení se vůči bělošské rase, tj. kolonialismu, ale měla by také mít vlastní pozitivní obsah (viz ostatní body 
panafrického programu). 
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osvobozenecký boj se nicméně odehrával  na úrovni jednotlivých kolonií ,  coţ 

vedlo k pouţívání  termínu „panafrický nacionalismus“ pro  označení hnutí ,  které 

má za cí l  osvobození Afriky v  rámci stávaj ících hranici ,  ale s  cílem následně tyto 

hranice překonat sjednocením Afriky a Afričanů.  Oba procesy, tj .  konsolidace  

států a snaha o africkou jednotu, se v  tomto pojet í tváří jako komplementární ,  

ve skutečnosti  však oba procesy byly antagonistické. Panafrikanismus se tak sta l  

romantickým snem neschopným prolomit pevné zdi státní  suverenity,  které 

Afričané během dekolonizace vybudoval i  (Emerson 1966: 437). Pro eli ty bylo 

snazší konsolidovat moc v rámci stávajíc ích hranic neţ se snaţit o jej ich změnu, 

velice záhy navíc získaly konkrétní domácí problémy a nutnost soustředit se na 

konsol idaci  domácích poměrů navrch nad abstraktní afr ickou jednotou.  

V neposlední  řadě hrály roli  i  osobní ambice jedn otl ivých l ídrů. Jak podotýká 

Emerson (1965:  453),  nikdo z  nových l ídrů nebyl ochoten vzdát se nově nabyté 

státní suverenity a z  ní vyplývající osobní moci ve prospěch někoho j iného. Jak 

ukazuje vývoj Casablanca Group, sta l se Kwame Nkrumah pro ostatní  afri cké 

l ídry pří l iš  radikálním a jeho usilování  o pozic i l ídra případné africké federace 

nepřijate lným. Panafrikanismus se tak po roce 1963 omezil  na postavu jeho 

hlavního proponenta Kwame Nkrumaha a spolu s jeho pádem v  roce 1966 padá  

i  samotný panafrikanismus, minimálně v  rovině praktické. Během deseti let se  

změnil z  rozsáhlého hnutí bojujíc ího za osvobození Afriky, poli tickou  

a ekonomickou integraci a společnou afr ickou akci vůči světu v  omezený 

mechanismus regulace vzájemných vztahů a spolupráce na konk rétních 

omezených projektech. Myšlenkově panafrikanismus přetrvával dál v  podobě 

podpory osvobozeneckých hnutí v  portugalských koloniích, Rhodesii  či J iţní  

Africe, nicméně po je j ich nezávislosti  a pádu reţimu apartheidu končí počátkem 

90. let i  tento symbo l ický vliv panafrikanismu.  

Zaloţení Africké unie a vyhlášení programu Nové partnerství  pro africký  

rozvoj (NEPAD) na přelomu 20. a 21. století  je někdy označováno za obnovení 

panafrikanismu, ovšem přistoupit na tuto tezi by nutně znamenalo celý pojem 

panafrikanismu rekonceptualizovat. V  současné době totiţ ze sedmi principů 

panafrikanismu zbývá v  podstatě jediný:  snaha budovat africkou jednotu.  

Problém panafrikanismu z  hlediska integrace Afriky tkví v  tom, ţe sice j iţ od 

počátku má jasný konečný c íl  (ovšem formulovaný poněkud vágně jako 

sjednocení Afriky),  není ovšem jasné, jak by tento c íl  měl reá lně vypadat a uţ 
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vůbec ne jakou cestou k  němu doj ít .  Panafrikanismus tedy není schopen nijak 

vysvětl i t zrychlené tempo africké integrace po roce 1990, naopak se sp íše zdá,  

ţe kauzální vztah je  opačný:  zrychlené tempo integrace vedlo k  opětovnému 

uţívání j iţ zapadlého konceptu panafrikanismu, aniţ by ovšem získal  

konkrétnějšího obsahu.  

1.2.  Klasické ekonomické teorie  

Klasické ekonomické integrační teorie můţeme rozdě li t do dvou velkých 

skupin podle jej ich pojetí  integračního procesu. Liberální proud teoretiků vnímá 

ekonomickou integraci jako objektivní,  samovolný a víceméně automatický 

proces vyplývaj ící z  vývoje světové ekonomiky ve 20. století .  Institucionální  

proud naopak vnímá ekonomickou integraci jako výsledek záměrné hospodářské 

poli tiky zúčastněných států. Z  rozdílného přístupu také vyplývá odlišný důraz na 

nadnárodní insti tuce –  podle l iberá lního pojet í nejsou potřeba, protoţe  

integrační proces je dirigován trţním mechanismem. Podle druhého proudu jsou 

naopak instituce v  integračním procesu naprosto zásadní. Počátkem 60. let  

přišel  americký ekonom maďarského původu Béla Balassa s  kombinovanou 

teorií ,  která vychází  z  l iberálních axiomů, nicméně uznává nutnost st átních 

zásahů a existenci nadnárodních inst itucí v  určitých oblastech. Jeho kniha Theory  

of  Economic Integration z roku 1961 je dodnes hojně ci tována a povaţována za 

základní dí lo v teorii  ekonomické integrace (bl íţe o teoriích viz Zlý 1999).  

1.2.1.  Liberální teorie ekonomické integrace  

Liberální teorie pojímá ekonomickou integraci jako důsledek přirozeného 

vývoje světové ekonomiky. Poslední třetina 19. století  a  úvodní dekáda  

20. stolet í  byly ve znamení existence trţního a cenového společenství,  

zaloţeného na racionální dělbě práce,  byť v  jednoduchém modelu jádro -

periferie, kdy jádro poskytovalo kapitál ,  dováţelo z  periferie suroviny a naopak 

vyváţelo hotové výrobky. Ekonomiky byly otevřené, měny konvert ibilní ,  kapitál  

i  pracovní sí ly mobilní ,  světová ekon omika rostla .  První  světová válka  

a následná ekonomická krize způsobily  ve 30.  letech rozpad tohoto l iberálního 

systému a příklon k  ekonomickému nacionalismu. Období po druhé světové 

válce, jednání o l iberalizaci  obchodu v  rámci GATT a evropská ekonomická  

integrace jsou tak vnímány jako návrat k  přerušenému trendu.  
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Ekonomická integrace je procesem liberalizace směny mezi členskými 

státy, která povede k vytvoření širokého trhu. Celý proces probíhá v  zásadě bez 

intervencí států, jej ichţ jediným úkolem je zaj istit odstranění překáţek bránících 

volnému obchodu, tj .  cel ,  kvót a j iných opatření diskriminačního charakteru.  Po 

odstranění těchto překáţek j iţ začne působit trţní mechanismus; integrace je 

tedy spontánním procesem odráţej ícím rozvoj a prohlubování trţn ích vztahů 

mezi státy.  Protoţe se tak děje automaticky, není potřeba zřizovat nadnárodní  

insti tuce, a tudíţ nedochází k  ţádnému oslabení státní suverenity. Konečným 

výsledkem celého procesu je globální ekonomická integrace a vznik 

celosvětového trţního spo lečenství .  Liberální proud není  proti regionální  

integraci,  vnímá j i  však jen jako předstupeň k dosaţení  globální  integrace.  

Mezi významné představitele l iberálního proudu patří např.  Gottfr ied 

Haberler (ekonomická integrace je  projevem mezinárodní dělby p ráce; jde  

o postupný proces vzniku vazeb mezi státy  či ekonomickými regiony 

prostřednictvím rozvíjení mezinárodní směny, t j .  mezinárodního obchodu  

a migrace kapitá lu č i pracovních si l ;  jednou z  forem integrace je samotný mezi -

národní obchod), Wilhelm Röpke (integrace je přirozeným vývojem světové 

ekonomiky a návratem ke stavu před rokem 1914;  je  důsledkem racionální  

mezinárodní dělby práce; výsledkem integrace je trţní,  cenové a platební  

společenství s  volným pohybem výrobních faktorů, volným vytvářením c en  

a konvertibi lními měnami) , Andreas Predöhl (integrace je přirozeným procesem 

začínajícím v  tzv. průmyslových gravitačních polích, odkud se přirozeně rozvíj í  

dále; vývoj světové ekonomiky doposud zaznamenal tři  taková gravitační pole:  

(západní) Evropu, USA a východní Asi i) ,  Jean -François Deniau (teorie velkého 

trhu: ekonomická nutnost vytvářet co největší  trhy,  které následně vytváří  

vhodné podmínky pro výzkum, vývoj, růst produktivity, sniţování nákladů, lepší  

organizaci výroby, optimalizaci a special iz aci výrobní struktury a větší  

konkurenci),  Maurice Allais (teorie totální l iberalizace zahraničního obchodu: po 

vytvoření celosvětového společného trhu nastane úplná konkurence 

s pozitivními účinky pro všechny aktéry integrace) či David Mitrany ( integrace 

začíná kooperací v  technických oblastech z  důvodu je j í  výhodnosti ,  následně 

dochází  k  větvení,  ramifikaci,  do dalších sektorů ekonomiky) nebo Ernst Haas 

(rozpracovává Mitranyho teorii ;  integrace má tři  fáze: v  první fázi dochází  

k funkčnímu přelévání,  t j .  Mitranyho ramifikaci,  ve druhé dochází k pol itickému 
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přelévání,  t j .  k postupné konvergenci  zájmů v  určitých oblastech, ve třetí  fázi  

dochází k  vytvářenému přelévání,  cult ivated sp i l l -over ,  tj .  vzniku nadnárodní 

insti tucionální struktury).  Obě uvedené teori e, tzv.  funkcionalismus 

a neofunkcionalismus, byly výrazným způsobem uplatněny při  studiu evropské 

ekonomické integrace a dnes se řadí spíše mezi pol itologické teorie,  proto 

o nich bude blíţe pojednáno v  podkapitole 1.3.  

1.2.2.  Institucionální teorie ekono mické integrace  

Podle druhého proudu teoretiků (insti tucionální,  téţ dirig istický) je  

integrace projevem racionali ty aktérů a jej ich snahy maximalizovat vlastní uţitek 

a sníţi t transakční náklady. Integrace je proto vedena a podporována státy do té 

míry , dokud slouţí tomuto cíl i .  Integrace a ekonomická l iberal izace jsou ovšem 

procesy,  které nevedou k  ekonomické rovnováze, ale  naopak hospodářskou 

soutěţ narušují .  Jsou proto nutné státní zásahy nebo zásahy nadstátních 

insti tucí,  které proces integrace usměrňu jí .  Integrace v  tomto pojetí neznamená 

jen odstranění překáţek v  obchodu, ale také koordinaci  a harmonizaci  

hospodářské pol itiky jednotlivých členských států. Za tímto účelem proto 

vznikaj í  nadnárodní (integrační) insti tuce, které se následně stávaj í  

samos tatnými aktéry integrace a hraj í  významnou roli  při vytváření ,  případně 

prohlubování integrace a překonání meziválečného ekonomického nacionalismu 

a z něj  vyplývající  mezinárodní dezintegrace.  

Mezi hlavní  představitele tohoto proudu paří Jan Tinbergen (int egrace je  

součástí praktikované hospodářské polit iky pomáhající plnit  strategické cí le 

hospodářského rozvoje, jde o záměrné regulování vývoje světové ekonomiky  

a vytváření nejvhodnější struktury světové ekonomiky),  André Marchal  

(v hospodářské pol itice hrají  hlavní roli  státy, integrace je výsledkem jej ich 

vědomé polit iky a k  jej í  rea lizaci je potřeba vybudovat organizaci,  jej í  strukturu 

a harmonizovat hospodářské poli tiky; v  procesu integrace je nutný dirigismus 

uvnitř celku, je zde tedy velmi úzká souvis lost mezi integrací ekonomickou  

a politickou), Paul Strecten (ekonomická integrace je generována pol iticko -

strategickými, nikoliv ekonomickými motivy –  viz evropská ekonomická 

integrace po druhé světové válce; cí lem je realizace ideálu svobody, rovnosti   

a stejných příleţitost í ,  coţ je ovšem nedosaţitelný ideální  stav), Karl  Gunnar 

Myrdal (také vnímá integraci jako realizaci ideálu svobody, rovnosti  a stejných 

pří leţitostí  a zdůrazňuje nutnost státní regulace trţní ekonomiky pro postupné 
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odstraňování překáţek) či Tibor Scitovsky (integrace znamená úspory 

z optimálního rozsahu kapacit ,  a je proto východiskem pro malé ekonomiky,  

které tak mohou překonat negativní  faktory jako nedostatečná odbytiště č i  

absenci stimulů pro zvýšení efektivnosti a modernizaci;  in tegrace je tedy 

vědomou a záměrnou hospodářskou polit ikou a významnou rol i  zde hrají  státní  

intervence). Mezi  inst itucionální přístupy patří také intergovernmentalismus 

(mezivládní přístup) Andrewa Moravcsika, podle nějţ je integrace ovl ivněna  

a usměrňována mezivládními negociacemi (blíţe viz podkapitola 1.4.) .  

1.2.3.  Komplexní teorie Bély Balassy  

V roce 1961 přišel  Béla Balassa se svým kombinovaným pojet ím 

ekonomické integrace: na jedné straně je  jeho pojetí l iberalist ické, protoţe chápe 

integraci jako ob jektivní proces vyplývající z internacional izace ekonomik  

a vnímá l iberalizaci  obchodu jako proces s  pozit ivními výsledky. Návrat 

k otevřeným ekonomikám před rokem 1914 však podle něj  j iţ není moţný,  

a proto své l iberal istické pojetí  doplňuje o některé d irigistické prvky. Trţní  

mechanismus totiţ sám o sobě nevede vţdy k  pozitivním výsledkům, musí být 

proto řízen a negativa trhu optimal izována. V  j i stých oblastech je proto nutná 

státní intervence, typicky se jedná například o regionální poli tiku nebo 

protikarte lovou pol i tiku.  Balassa pojímá integraci  současně jako proces,  

tj .  při j ímání opatření vedoucích ke zrušení  diskriminace v  mezinárodním 

obchodě a postupnou l iberalizaci pohybu výrobních faktorů, a současně jako 

stav, tj .  neexistenci diskriminace v  mez inárodním obchodě (Balassa 1966: 25).  

Ve své knize Teorie ekonomické integrace se Balassa zabývá účinky 

integrace na efektivnost alokace zdrojů. Vychází při tom z e starší teorie celní  

unie Jacoba Vinera  (1950) ,  který se také zabýval otázkou dopadů ekonomick é 

integrace na bohatství .  Viner  zavedl dodnes uţívané klíčové pojmy vytváření  

obchodu ( t rade c reat ion ) a odklon obchodu ( t rade diversion ) .  Vytváření  obchodu 

nastává, pokud je neefektivní domácí výroba nahrazena levnějšími dovozy z  j iné 

členské země, k  odklonu obchodu naopak dochází tehdy,  pokud je na levnější  

dovoz z nečlenské země uvaleno takové clo, ţe dochází k  jeho nahrazení  

draţším dovozem ze členské země. Čistý efekt bohatství pak závisí na tom, jestl i  

objem vytvořeného obchodu převyšuje objem odkloně ného obchodu, tj .  jestl i  na 

levnějším dovozu namísto neefektivní  domácí  výroby ušetříme více,  neţ 

zaplatíme na draţším dovozu z  důvodu uvalení cel na původně levnější  
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nečlenskou produkci .  Svou roli  pak hrají  také rozdíly v  nákladech na jednotku 

produkce, dopravní náklady, nebo to, jestl i  jsou členské ekonomiky vůči sobě 

konkurenční, nebo komplementární.  Podle Vinera přináší větší  uţitek celní unie 

v případě konkurenčnosti jednotlivých ekonomik. Celkově však Viner ukazuje na 

to, ţe ustavení celn í  unie má rozporné účinky, a dochází proto k  závěru, ţe 

bilaterální zóna volného obchodu je efektivnějším řešením, neţ celní unie 

(citováno v Cihelková 2007: 42). Z  ustavení celní unie totiţ nemusí všechny 

země profi tovat, u některých členů můţe být ztráta pří jmů z  cel vyšší ,  neţ 

výhody (zisky) z ískané z  vytvořeného obchodu. Aby byla celní unie efektivní,  je  

nutné v  takovém případě zavést mechanismus rozdělení celkového profi tu.  

Béla Balassa je autorem teorie integračních stádi í ,  která je dodnes 

základním pil ířem celé teorie ekonomické integrace. Během uplynulých necelých 

padesáti let od vzniku této teorie došlo k  určitým modifikacím integračních 

stádií ,  nicméně jádro Balassovy teorie zůstává stejné a stále platné. Současná 

teorie obvykle dělí  ekonomickou integraci do čt yř hlavních vývojových stádií .  

Jakýmsi předstupněm integrace je zóna preferenčního obchodu, v  níţ dochází ke 

sníţení celních sazeb a kvót u určitých produktů. První fází integrace je zóna 

volného obchodu, v  níţ dochází k  vzájemné l iberalizaci obchodu mezi členy, tj .  

k úplnému odstranění vnitřních cel  a j iných diskriminačních opatření .  Praxe 

vývoje integrace po druhé světové válce ukazuje, ţe obvykle dochází pouze 

k l iberalizaci obchodu s  průmyslovými výrobky, zat ímco například obchod se 

zemědělskými komoditami zůstává zat íţen celní  ochranou, byť dochází ke 

sniţování celních sazeb. Členské státy si zachovávaj í  vlastní obchodní polit iku 

a vlastní celní sazebníky vůči nečlenským zemím. V  případě rozdílné sazby cel  

však můţe docházet k  tomu, ţe zboţí bude do dané zóny volného obchodu 

dováţeno přes zemi s  nejniţšími cly a následně bezcelně reexportováno. Mezi  

členskými státy tak musí dojít k  dohodě na tzv. pravidlech původu zboţí,  které 

stanovuje minimální procento přidané hodnoty nutné k  tomu, aby bylo moţno 

výrobek povaţovat za domácí a dále jej bezcelně reexportovat. Současně bude 

docházet k  postupnému sbl iţování celních sazeb na úrovni nejniţší sazby.  Zóna 

volného obchodu se tak do značné míry samovolně přibl iţuje druhé fázi  

ekonomické integrace, tj .  celní uni i ,  v níţ dochází k  zavedení společného 

celního sazebníku členských zemí vůči nečlenským a vzniku společné obchodní  

poli tiky. Třetí fází ekonomické integrace je  společný trh, kdy dochází k  uvolnění  
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pohybu výrobních faktorů mezi členskými státy, který je však  nadále částečně 

omezen fyzickými i  technickými bariérami. Úplná l iberalizace pohybu výrobních 

faktorů a odstranění  všech překáţek se označuje jako vnitřní trh. Dosaţením 

koordinace národních hospodářských poli tik a harmonizace sektorových polit ik 

přechází  ekonomická integrace do čtvrté fáze hospodářské unie,  zavedení 

společné měny je  charakteristickým rysem fáze měnové unie. S  ohledem na 

reálný vývoj integrace v  Evropské uni i se někdy poslední dvě fáze uvádí jako 

jediná,  tj .  čtvrtá fáze ekonomické integrac e, hospodářská a měnová unie.  

Poslední nadstavbovou fází integrace je vznik společných pol itických struktur  

a dosaţení  polit ické unie.    

Balassa se ve své teorii  soustřeďuje na druhý stupeň ekonomické 

integrace, tj .  celní unii .  Jak jsme j iţ viděli  výše, první fáze je vnímána jako 

přechodná fáze, která velmi pravděpodobně záhy přejde do druhé fáze. Balassa 

jako představitel  spíše  l iberálního proudu teorie ekonomické integrace nicméně 

věři l ,  ţe integrace bude i z  fáze celní unie víceméně automaticky pokračo vat do 

dalších fází ,  aby nakonec skonči la vznikem úplné hospodářské unie a následně 

došlo také k  přirozenému pokračování integrace do fáze poli t ické unie. Celní  

unie je tedy v této teorii  povaţována za základní (výchozí) stav pro další 

integraci.  Vývoj Evropského hospodářského společenství dal posléze Balassovi  

za pravdu: sjednocující se Evropa se stala pásmem volného obchodu v  roce 1965 

a do fáze celní  unie přešla j iţ po třech letech v  roce 1968. Přechod do další fáze 

společného trhu však trval celé  čtvrts toletí  (1993), zatímco přechod do fáze 

hospodářské a měnové unie byl dovršen j iţ v  roce 1999. Vývoj nejúspěšnějšího 

světového integračního uskupení tak zdá se potvrzuje celní unii jako základní 

prvek ekonomické integrace a současně také potvrzuje tezi o gr aduálním 

postupu ekonomické integrace aţ do fáze hospodářské a měnové unie.  

Balassa podrobuje ve své knize celní unii třem úrovním zkoumání .  

V první části  zkoumá statické faktory a  problematiku optimálního rozdělení   

a vyuţití  zdrojů.  Vznik celní unie nutně povede k přesunu v  poptávce po zboţí  

vyráběném v  členských i nečlenských zemích (viz Vinerovo vytváření obchodu  

a odchylování obchodu), výsledné důsledky pro výrobu závisí  na řadě dílčích 

determinant, např. na charakteru č lenských ekonomik (integrace ko nkurenčních 

ekonomik povede k tlaku na větší  efektivitu výroby, naopak integrace 

doplňkových ekonomik spíše neţ k  t laku na efektivitu povede k  nárůstu celního 
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zatíţení a tím k diskriminaci výrobců z  nečlenských zemí), na velikost i unie (čím 

více má celní unie členů, tím větší budou potenciá lní zisky z  integrace; srovnej  

s Vinerovou preferencí bilaterálních zón volného obchodu), na velikost i  

členských států (vyšší růst produktivity nastane při integraci menších 

ekonomik), na tzv. ekonomické vzdálenosti (Bala ssův souhrnný termín pro 

geografickou vzdálenost, náklady na dopravu a dopravní moţnosti ;  čím menší je  

ekonomická vzdálenost, t ím větší budou potenciá lní zisky; Balassa 1966: 68) 

nebo na výši původních celních tarifů (příznivější důsledky pro výrobu nastan ou 

v případě původních vyšších cel mezi členy a niţších cel vůči nečlenům). Na 

základě zkušenosti z  vývoje celní unie v  Beneluxu a Evropském společenství  

uhlí a oceli  dochází Balassa k  závěru, ţe integrace působí na výrobu příznivě.  

Podobně má celní unie pozit ivní vliv také na efektivnost směny: občané 

členských zemí mají moţnost větší nabídky, s růstem obchodu mezi členskými 

státy dochází také k  nárůstu spotřeby a ke zlepšování směnných relací členských 

států. Liberalizace obchodu vede také ke sníţení ceny  výrobních faktorů  

a k jej ich větší mobil i tě,  která však není automatická (roli  zde hrají  faktory jako 

nedokonalé informace, nejistota,  psychologické motivy, kulturně - jazyková 

bariéra apod.) .  V  neposlední řadě jsou důsledkem celní unie administrativní  

úspory.  

Ve druhé části  se Balassa zabývá dynamickými faktory, t j .  problematikou 

ekonomického růstu,  a dochází k  závěru, ţe ekonomická integrace je provázena  

úsporami z  velkého rozsahu (Balassa 1966:  152), které se projevují například při  

zavádění nových metod, technologickém výzkumu a vývoji či special izaci 

dělníků. Výsledkem je vyšší  produktivita, celková větší  efektivita  výroby,  úspory .  

Větší trh také přinese větší konkurenci,  která dále tlačí na efektivitu výroby.  

Balassa si je však vědom moţných problémů d oprovázejících vznik celní unie,  

kterým se věnuje ve třetí  část i  své knihy. Úspory v  nákladech z  velkovýroby 

mohou vyvolat tzv. aglomerační tendence,  kdy dojde ke koncentraci ekonomické 

aktivi ty v  určitých oblastech.  Ve fázi l iberalizace pohybu výrobních f aktorů 

můţe doj ít k  dalšímu prohloubení tohoto problému a k  dalšímu rozevírání nůţek 

mezi bohatými centry a zaostalými okrajovými regiony. Balassa proto klade 

důraz na potřebu koordinované regionální pol itiky (budování infrastruktury 

v zaostalých regionech, udrţení kvali fikované pracovní sí ly,  přesun výrobních 

závodů či je j ich poboček, rozvojové fondy,  komplexní rozvojové programy).  
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1.2.4.  Relevance klasických ekonomických teorií  

Pouţitelnost klasických ekonomických teorií  na současnou africkou 

integraci je pouze omezená. Oba hlavní proudy teorie ekonomické integrace se 

zabývají  otázkou, jak proces integrace vzniká a probíhá. Podle l iberálního 

proudu teorie je integrace důsledkem přirozeného vývoje světové ekonomiky.  

Na základě této teorie by tedy bylo moţno konstatovat, ţe zrychlené tempo 

africké integrace na přelomu století  je odrazem zintenzivnění procesu 

mult i laterálních jednání o l ibera lizaci světového obchodu na počátku 90. let,  

tzv. Uruguayského kola jednání v rámci GATT a následně vzniku Světové 

obchodní organizace. Abujská smlouva o vzniku Afrického hospodářského 

společenství byla nicméně podepsána v  roce 1991, tedy v  době, kdy jednání  

v rámci GATT byla zablokována a ještě ani zdaleka ne spěla ke svému konci 

(1986-1994).  Navíc,  o ekonomické integraci kontinentu skrze postupnou 

integraci v rámci jednotl ivých regionů se poprvé hovoří j iţ v  Akčním plánu 

ekonomického rozvoje Afriky z  roku 1980,  tedy dlouho před zahájením jednání  

GATT, ba naopak v  období stagnace l iberalizace v  70. letech a první polovině 

80. let .  Při širším pohledu se pak nabízí otázka, proč na j iných kontinentech,  

například v  Americe,  došlo k  integrační  aktivitě j iţ v  60.  letech, zatímco 

v Africe aţ v  letech devadesátých. Druhým problematickým bodem uţit í  této 

teorie je fakt , ţe v  některých subregionech dochází  ke zrychlení  integrace aţ po 

roce 2000, tedy v  době opětovného zpomalení mult i laterálních jednání  

a zablokování procesu l iberalizace (EAC, ECCAS). To by mohlo naznačovat, ţe 

africká integrace je reakcí spíše na negativní trend l ibera lizačních jednání, neţ 

na pozit ivní vývoj. V  j iných regionech ovšem integrace nabrala  na intenzitě j iţ  

v polovině 90. let (SADC, COMESA, ECOWAS), byť třeba v  prvním období 

spíše v  rovině poli ticko -bezpečnostní,  neţ ekonomické. Tím se ovšem 

dostáváme do si tuace, kdy by bylo moţno tvrdit,  ţe africká integrace reaguje 

v určitých případech zrychlením svého tempa na pozit ivní  vývoj l ibera lizačních 

jednání , v  určitých případech na jej ich zastavení.  J inými slovy, ţe afr ická 

integrace postupuje vpřed bez ohledu na vnější prostředí,  coţ ovšem, jak j iţ 

víme, není pravda  - viz naprostá absence integrace v 80. letech i přes při jetí  

Akčního plánu. 6 Je tedy evidentní,  ţe s  odkazem na vztah mezi africkou integrací  

                                                 
6 V 80. letech se africké země mj. v důsledku nárůstu cen ropy a poklesu cen zemědělských komodit dostaly do 
hluboké ekonomické krize, která v podstatě znemoţnila jakoukoliv integraci. Africké státy navíc v té době 
povětšinou vyznávaly etatistické politiky, coţ také integraci nenahrávalo (viz kapitola 3). 
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a vývojem světové ekonomiky si nevystačíme a musí existovat  i  j iné faktory 

ovlivňujíc í africkou integraci.     

Podle institucionálního proudu teorie je integrace projevem racionali ty  

aktérů a jej ich snahy maximalizovat vlastní uţitek a sníţi t transakční náklady.  

Integrace je proto vedena a podporována státy do té m íry , dokud slouţí tomuto 

cíl i .  Bylo by tedy moţno dojí t k závěru, ţe nárůst integrační  aktivity  v  90. letech 

je důsledkem pol itických změn v  jednotl ivých afr ických státech, které vedly  

nejen k poli tické demokratizaci a plural izaci ,  ale  také v  ekonomické rovině 

k l iberalizaci ,  racionalizaci a privatizaci .  Při bl iţším pohledu však zjist íme, ţe 

zatímco řada států prošla  v  uplynulých dvou dekádách  skutečně výraznou 

proměnou, řada reţimů naopak zůstala  naprosto nezměněna, a přesto se  

integračních snah účastní všechny státy. Integrace však zůstává velmi mělká  

a především postrádá jakýkoliv náznak supranacional ity,  t j .  omezení suverenity 

států a je j í  přenesení  na nadnárodní úroveň. Primárním zájmem všech afrických 

států je národní suverenita  a národní konsolidace v prostředí etnické 

a náboţenské heterogenity  –  dnes, stejně jako před dvaceti  lety nebo před 

padesáti lety po vzniku samostatných států, a poli tické změny 90. let na tomto 

faktu nic nezměnily. Maximalizace vlastního uţitku formou ekonomické 

integrace by tedy byla zdůvodnite lná v  kaţdém období afrického 

postkoloniálního vývoje, přesto k  ní dochází aţ nyní .  Zdá se tedy 

pravděpodobné, ţe důvod zrychlení  africké integrace bude mnohem 

komplexnější ,  neţ mohou statické ekonomické teorie  zachytit .         

Teorie ce lní unie (a ekonomické integrace obecně) se snaţí nalézt   

a kvantifikovat hospodářské dopady integrace jako jsou dopady na výrobu, 

změny ve stávaj ících obchodních vzorcích nebo nejefektivnější vyuţití  zdrojů.  

Integrace ovšem implicitně předpokládá tři  vých ozí  podmínky: partneři  celní  

unie mají mezi sebou významný podí l  obchodu, ekonomiky partnerů jsou 

alespoň minimálně  komplementární a zahraniční obchod tvoří jen malé procento 

HDP států. V  Africe ovšem tyto předpoklady neplatí :  úroveň obchodu uvnitř 

uskupen í  je velmi malá a pohybuje se v  řádu jednotek procent, produkce je spíše  

konkurenční neţ komplementární a export je hlavním zdrojem státních příjmů. 

Integrace v Africe je tudíţ vedena j inou motivací ,  nikoliv snahou změnit  

stávající  obchodní vzorce a  nalézt  efektivnější vyuţit í  zdrojů,  ale předpokladem 

vzniku regionálních trhů jako prostředku k řešení socio -ekonomických 
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a poli tických problémů, k při lákání zahraničního kapitálu, akumulaci domácího 

kapitálu a dosaţení jednoty afrických zemí pro jednání na svět ovém fóru. Jinými 

slovy: zatímco v  západním prostředí se teorie celní unie zabývá ekonomickým 

růstem, rozvojové země se zabývají  ekonomickým rozvojem (Gambari 1991: 8, 

11). Adedej i ve své eseji  (1999) pouţívá souhrnné označení tzv. trţně integrační  

přístupy,  jej ichţ cí lem je vytvořit co největší  moţný trh.  V  zápětí ovšem 

upozorňuje na diametrálně rozdílné stádium vývoje ekonomik na Západě 

a v Africe . „Zatímco evropské země potřebovaly vznik většího trhu z důvodu, 

aby zvýšily  kompetit ivnost své rozvinuté prů myslové struktury, západoafrické  

země (…) se snaţí  na kolektivní bázi  vytvořit ţivotaschopné průmyslové 

struktury, které nemohou vytvořit samostatně z  důvodu malé vel ikosti ekonomik 

a špatné ekonomické a sociá lní  infrastruktury“ (Adedeji  1999:  5).  To 

samozře jmě platí  i  pro další africké subregiony, moţná v  ještě větší míře .  

Integrace na bázi l iberalizace obchodu vede v  prvé řadě ke ztrátám celních 

pří jmů, které tvoří nezanedbatelný a hlavně poměrně spolehl ivý zdroj státních 

pří jmů. Státy se proto jen velmi nerady vzdávají  těchto pří jmů, obzvláště při  

absenci jakýchkoliv kompenzačních mechanismů. Potenciá lní dlouhodobé 

přínosy integrace jsou pří l iš vzdálené a abstraktní oproti naprosto konkrétním 

okamţitým ztrátám příjmů. Mimo jiné i  to je důvodem, proč afric ká integrace  

zaznamenala zatím jen velmi omezené úspěchy a někteří autoři zavrhuj í trţně 

integrační  přístupy ve prospěch funkčních přístupů ve formě ad hoc společných 

programů mezi sousedními či blízkými zeměmi v  konkrétních společných 

problémech. Tyto projekty budou nutně omezené rozsahem a časem, nicméně 

přinesou v  poměrně krátké době konkrétní pozitivní dopady. Tento způsob 

spolupráce by zřejmě byl africkým reáli ím bliţší ,  bude však znamenat omezení 

spolupráce jak ve smyslu počtu účastníků dané spoluprác e, tak ve smyslu je j í  

hloubky. Jeden z  hlavních c ílů africké integrace, tj .  vytvoření si lného afrického 

bloku, tak zcela j istě nebude naplněn.  Otázka vhodné strategie pro africký 

rozvoj nicméně přesahuje rámec této práce, zde pouze konstatujme, ţe africká 

integrace probíhá (minimálně deklaratorně) v  rovině trţně integračního modelu,  

v jehoţ rámci j i  také musíme analyzovat.  Čistě ekonomické teorie platné pro 

evropskou integraci však pro vysvětlení afr ických reáli í  nepostačují .  
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1.3.  Klasické politologické teo rie 

Podívejme se proto nyní  na tzv.  klasické pol itologické teorie,  které 

vznikly povětšinou v  období po druhé světové válce a snaţi ly se o nalezení  

uspořádání , které by do budoucna dalším podobným konfl iktům zabránilo,   

a cesty,  jak k  tomuto uspořádání dospět. Teoretické koncepty mohly být 

v poměrně krátké době vystaveny testu verifikace v  podobě reálného průběhu 

integračního procesu v  Evropě, na jehoţ základě byly tyto teoretické koncepty 

modifikovány a často také zavrhnuty. I přes úzkou propojenost koncep tů 

s evropskou integrací  sahaly ambice jej ich autorů za obzor starého kontinentu 

s tendencí vytvořit univerzálně platnou teori i  integrace (Rosamond 2000: 1, 68),  

coţ se však v  zásadě nepodařilo.  Řada autorů navíc postupem času začala  

prosazovat názor, ţe evropská integrace je integrací sui generi s ,  která je  

neopakovatelná kdekoliv j inde  (např. Ernst Haas) .  Sami teoretic i evropské 

integrace tak připouští ,  ţe moţnost generalizací č i přímo přenesení  těchto 

konceptů do Afriky je  l imitována.  

V poválečném období se objevi lo několik teoretických proudů snaţíc ích 

se o postihnutí dynamiky a cí le integračního procesu. Jej ich různorodost vedla 

ke shodě pouze nad velmi obecnou definicí integrace na základě nejniţšího 

společného jmenovatele. Integrace je tedy chápána jak o proces,  kdy skupina l idí  

původně sdruţená ve dvou či více nezávislých státech vytvoří  politický celek, 

který je moţno označit jako společenství (Pentland 1973: 21). Takto široká 

definice ovšem v  zápětí vede ke dvěma otázkám, na nichţ se jednotl ivé koncep ty  

štěpí.  První otázkou je, jakou bude mít toto nově vytvořené společenství  

podobu, s  moţnými dvěma odpověďmi: výsledkem integrace můţe být buď 

centralizovaný útvar ne nepodobný státu, jen na vyšší úrovni (tzv. model státu),  

nebo komunita sdílej ící společné hodnoty, návyky a vnímání světa nijak 

nenarušující dosavadní státní struktury (tzv. model komunity) .  Druhou otázkou 

je, jak proces integrace postupuje, jaké jsou jeho hlavní podmínky a hlavní 

hybné sí ly,  opět s  dvěma moţnými odpověďmi: proces integrace j e ryze polit ický 

(hlavní rol i  hrají  moc, pol itické el i ty a polit ické proměnné obecně), nebo je to 

proces spíše technicko -ekonomický, kde hlavní rol i  hrají  socio -ekonomické 

proměnné. Jinak řečeno, v  prvním případě integrace probíhá v  rovině tzv. high 

pol i t i c s  (pol itika),  zatímco ve druhém případě probíhá v  rovině tzv.  l ow pol i t i cs  

(ekonomika, technické otázky). Podle odpovědi na uvedené dvě otázky pak 
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vzniká matice se čtyřmi moţnými výsledky, t j .  čtyřmi základními teoretickými 

přístupy (Pentland 1973: 23), j imiţ jsou státní  politický federalismus, nestátní  

nepol itický funkcionalismus ,  státní nepol itický neofunkcionalismus a nestátní  

poli tický pluralismus.  

1.3.1.  Transakcionalismus  

Transakcionalismus (téţ teorie komunikace) je koncepcí,  která uznává 

relevanci států jako hlavních jednotek mezinárodního systému. Integrace proto 

je pojímána jako ryze pol itický proces,  který však ve výsledku vede k  překonání 

státně centrického systému, resp. k  jeho podstatné modifikaci.  Problém není 

v systému států samotném, a le v  jeho špatném fungování. Integrace proto není  

chápána jako proces vedoucí  ke konkrétnímu formálnímu uspořádání, ale spíše  

jako proces vedoucí k  určitému stavu –  ke stavu míru a mezinárodní 

bezpečnosti .  Spíše neţ poli tický proces je proto integrace procesem sociálním, 

kdy v důsledku rostoucí hustoty komunikačních vazeb a rostoucího propojení  

jednotek v  systému dochází ke sniţování konfliktního potenciá lu. Vzniká totiţ  

tzv. bezpečnostní společenství,  t j .  integrovaná skupina aktérů sdílej íc ích poci t  

společenství,  které má inst itucionální a  praktické vazby natolik si lné, aby 

dlouhodobě zajisti ly,  ţe změna můţe probíhat výhradně bez pouţití  sí ly  

(Kratochvíl  2008: 67, podobně Rosamond 2000: 43).  Cílem integrace je  tedy  

dosaţení sdí lení pocitu společenství ,  pocitu m y-ství ,  we-fe e l ing  (Pentland 1973:  

38),  kterého lze dosáhnout jen odklonem od interakcí  mezi státy k  interakcím 

mezi l idmi a společnostmi a vytvořením rozsáhlé sítě  vzájemných transakcí.  

Společenství se vyznačuje vysokým a trvalým stupněm diplomatické, 

ekonomické,  sociální  a kulturní  výměny mezi členy (Pentland 1973:  29) a tyto 

interakce proměňují  identity aktérů a vytváří tak skupinovou identi tu 

(Kratochvíl  2008: 70). Mezi  podmínky umoţňuj ící nárůst interakcí patř í  

například slučitelnost základních hodnot,  pevné vazby mezi sociálními třídami 

uvnitř jednotek, snadná migrace mezi jednotkami, zvyšování intenzity 

komunikace mezi jednotkami č i předvídatelnost jednání (Kratochvíl 2008:  68).  

Bezpečnostní společenství,  ať j iţ ve své volnější plura listické podobě či  

v inst itucionalizované amalgamované podobě, doposud v  Africe nevzniklo  

a zřejmě ani v  nejbliţší budoucnosti nevznikne.  Míra interakcí  v  rámci Afriky  

i  subregionů je  velmi nízká, ať j iţ  se jedná o ukazatele jako obchodní výměna,  

dopravní spojení,  migrace  osob, tok informací či ukazatele sociální komunikace 
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jako jsou te lefonické hovory, poštovní styk či e -mailová korespondence. Jen 

těţko lze na africkém kontinentu hledat transakční sítě , které by dávaly za vznik 

nové skupinové identi tě, naopak lze spíše ho vořit o izolovaných sociálních 

ostrůvcích, které sice mohou mít vysokou míru interakce v  rámci sebe sama, ale  

jen velmi omezené interakce s  okolím. Navíc, vzorce těchto interakcí směřují  

nejčastěj i  do neformální sféry a na oficiální úrovni jsou tak negován y –  viz  

rozsáhlý přeshraniční  neformální obchod po celé Africe a jeho naprostá negace 

při integračních jednáních. Africký kontinent nenaplňuje většinu výše uvedených 

podmínek umoţňujíc ích nárůst interakcí;  pevné sociální vazby uvnitř států  

v podstatě neexistují  a hlavní centra loajal ity zůstávaj í  na úrovni etnických 

skupin, tj .  na úrovni substátní.  Jestl iţe existence si lné národní identi ty můţe být  

pro integraci kontraproduktivní (Pentland 1973: 49), pak stejně tak je  

kontraproduktivní i  naprostá absence ná rodní identi ty. Podobně by se dalo 

spekulovat i  o podmínce slučitelnosti hodnot –  je- l i  hlavním polit ickým 

imperativem všech afr ických států udrţení či ještě lépe posílení vlastní státní  

suverenity, pak v  procesu interakce mezi  státy nutně dochází  spíše ke  kolizi  

hodnot,  neţ k  jej ich sloučení . Transakcionalismus sice nestaví do popředí  

poli tické el i ty, naopak spoléhá na vznik společných sdílených hodnot, ovšem 

neochota polit ických elit podporovat vznik a šíření těchto sdí lení hodnot vede 

k tomu, ţe ţádné sdílené hodnoty de facto nevznikají .  V  afrických společnostech 

navíc stá le zeje propast mezi poli ticko -ekonomickými el itami a společností   

a oddanost el it sdí leným hodnotám je tedy zcela zásadní. Transakcional ismus  

proto má ve vztahu k  africké integraci  jen velmi omezenou vypovídací hodnotu .  

1.3.2.  Funkcionalismus  

Druhou z hlavních teori í  je  funkcionalismus vycházej ící z  l iberální tradice 

poli tického myšlení.  Funkcionalismus staví na integraci probíhající v  nepol itické 

oblasti  a vedoucí  ke vzniku nadnárodního  společenství,  které nahradí stávající  

národní státy . Základním imperativem polit iky by mělo být veřejné dobro  

a naplnění l idských potřeb,  národní státy však nejsou schopny tento základní 

úkol splnit,  protoţe jsou uvězněny v  nepřekonatelných dogmatech mocenské 

poli tiky a hledání mocenské rovnováhy. Zatímco l idské potřeby se mění, státy  

nikol iv a jej ich neflexibil i ta omezuje jej ich funkčnost . Proto musí dojí t k  socio-

ekonomické reorganizaci světa –  a protoţe je moţné odděli t poli tické   

a nepolit ické aspekty  společnosti ,  je moţné tuto reorganizaci  provést.  Moderní  
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svět je  poznamenán rostoucí mezerou mezi technickými schopnostmi člověka na 

jedné straně a sociá lními strukturami na druhé straně.  Dochází proto k  nárůstu 

ekonomických, ekologických, sociálních a j i ných problémů, které j iţ státy nejsou 

schopny řešit.  A protoţe svět je stále více vzájemně provázaný a l idé v  různých 

státech vnímají  společné problémy shodně, je vyvolán tlak na spolupráci mezi  

státy za účelem řešení těchto společných problémů. Protoţe uv edené problémy 

spadají  do kategorie tzv. l ow pol i t i c s ,  neohroţuje případná spolupráce suverenitu 

států a ty budou souhlasi t se vznikem různých funkčních organizací.  Tyto 

organizace se budou na nadnárodní úrovni zabývat řešením konkrétních 

problémů a jej ich  forma bude odvislá od funkce, kterou mají plnit.  Teri toriální  

princip je tedy nahrazen funkčním principem. Při  řešení konkrétních problémů 

se ovšem ukáţe, ţe je potřeba spolupracovat č i ţe je výhodné spolupracovat   

i  v dalších,  příbuzných sektorech. Dochází k  procesu větvení,  ramifikace,  

původní integrace do dalších sektorů a vzniku dalších funkčních organizací.  

Vzhledem k úspěšnému řešení problémů vznikne shoda nad poskytnutím větších 

pravomocí těmto organizacím a postupně tak dochází k  vytváření nadnárodní 

úrovně. Konečným cílem integrace je komplexní síť nadstátních organizací ,  

které efektivně plní  všechny tradiční welfare  funkce dříve náleţící státu, coţ 

současně povede také k  omezení pravděpodobnosti války (Pentland 1973: 70) . 

Funkcionalismus je  globální odpovědí vyuţívaj ící současných sociálních  

a vědeckých moţností k  provázání jednotlivých aktivit  a zájmů podle potřeb  

a moţností  (Mitrany 1975: 65) .  

Předpokladem úspěšné funkční integrace je dosaţení určité úrovně 

ekonomického a technologického rozvoj e a pozit ivní  kolektivní postoje 

k integraci (Pentland 1973: 85) , j inak řečeno: v  rozvinutějších oblastech dochází  

k proliferaci funkčních organizací snadněji .  Tím se opět vracíme k  diametrálně 

odlišným výchozím podmínkám Evropy a Afriky pro integraci,  kte ré také nutně 

musí ovlivnit samotný integrační proces. Krit ici funkcionalismu vytýkají  

oddělení světa pol itiků a odborníků (technokratů), které předpokládá vzdání se 

alespoň části  suverenity prvních ve prospěch druhých, coţ je  nepravděpodobné.  

U rozboru teorie plural ismu jsme j iţ ukázali ,  ţe v  Africe ještě méně neţ 

kdekol iv j inde. Podobně jsme j iţ odmítl i  předpoklad pozit ivních kolektivních 

postojů k  integraci ,  znamená - l i  očekávání vzniku socio -psychologické komunity 

(Taylor 1975: 90) , k  němuţ v  Africe spíše nedochází ,  neţ dochází.  Největším 
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problémem funkcionalistického přístupu je  pak předpoklad oddělení pol itického 

a nepoli tického a víceméně automatické rozšiřování integrace v  ekonomické 

oblasti ,  které nakonec povede i k  integraci poli tické, tj .  předpoklad supremace 

technických a ekonomických faktorů nad polit ickými. Jiţ u pluralismu jsme si  

ukázali ,  ţe v  Africe zůstává státní suverenita hlavím poli tickým imperativem ,  

coţ úst í v  naprostou neochotu vzdát se byť jen malé části  své suverenity  

a převést j i  na  nadnárodní úroveň.  To platí  i  pro budování ekonomické 

spolupráce ,  kde potenciální dlouhodobé ekonomické zisky ustupuj í  

momentálním poli tickým zájmům. K „pl íţivému“ postupu spolupráce a integrace 

v ekonomické oblasti  a následnému přesunu do polit ické oblas t i  tedy v zásadě 

nemůţe dojít ,  protoţe pokud j iţ lze nepolit ické a poli tické odděli t ,  potom je  

v Africe vzájemná vazba opačná, neţ funkcional isté předpokládají .  Navrch má 

jednoznačně sféra polit ická, a to do té míry , ţe i  ekonomická spolupráce je  

nahlíţena  v pol itických re lacích a postupuje jen potud, pokud naplňuje polit ické 

cí le členů. Ty mohou být různorodé od snahy budit navenek dojem africké 

spolupráce a  jednoty přes snahu zavděčit se mezinárodním donorům 

prosazujících neoliberální  principy aţ po snahu  upevnit si  skrze regionalismus 

vlastní doma slabou identi tu.  Jakmile však spolupráce narušuje suverenity států,  

dochází  k  je j ímu zbrzdění a  oslabení.  

Tuto tezi můţeme uvést na konkrétním příkladě Organizace společných 

sluţeb ve východní Africe (EACSO), k terá byla v  60. letech vnímána jako 

zárodek funkční organizace s  potenciá lem prohloubit integraci v  duchu 

koncepce funkcionalismu. To se však nepotvrdi lo. EACSO vznikla v  roce 1961  

a sdruţovala tři  hlavní společné sluţby  (ţeleznice a  přístavy, poš ty   

a telekomunikace, aerol inie) a na dvacet dalších menších administrativních, 

sociá lních, výzkumných a dalších sluţeb, které dohromady vytvářely kolem osmi 

procent HDP regionu (Nye 1966: 409). Úspěšné fungování společných sluţeb 

bylo převzato z  koloniálního období a  bylo velkým přísl ibem pro další  

prohlubování integrace ve funkcionalistickém duchu. Keňa a Uganda tvoři ly j iţ  

od roku 1919 celní unii ,  k  níţ o deset let později  přistoupi la také Tanganika. 

Ekonomická integrace dosáhla především v  období po druhé světové válce 

celkem výrazného rozsahu, počínaje společnými sluţbami přes volný vzájemný 

obchod a jednotný celní sazebník či společnou měnu aţ po odstranění překáţek 

pro volný pohyb kapitálu a osob; v  roce 1961 byl také zaveden kompenzační  
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mechanismus pro obě menší ekonomiky, který se současně stal také zdrojem 

vlastních příjmů organizace EACSO. Východní Afrika se tak počátkem 60. let  

nacházela ve fázi společného trhu, s  rostoucím rozsahem integrace se však 

začaly objevovat zře jmé problémy spojené jak se společn ým trhem (i přes 

zavedení kompenzačního mechanismu ne rovná distribuce výsledků ,  rozdílné 

zahraničně ekonomické  poli tiky, nekoordinované fiskální pol it iky a rozvojo vé  

plánování, soupeření  při  zakládání nových průmyslových podniků namísto 

konsenzuálního postupu, přirozené překáţky volnému pohybu kapitá lu a osob  

jako např .  rozloţení populace  či ekonomické aktivity  v regionu), tak se 

společnými sluţbami (některé zrušeny, v  řadě j iných nerovná distribuce zisků   

a pracovních míst ve prospěch Keni),  objevily  se administrativní problémy  

(EACSO sídl i la v Nairobi a Keňa tak mohla vyvíjet větší lobbist ický tlak oproti  

ostatním zemím) a v  neposlední řadě také pol itické problémy  (nejistota v době  

dekolonizace ,  vnitřní  politické problémy ) .  Ekonomická integrace  na počátku  

60. let byla v Africe velm i  zranitelným procesem (Nye 1966: 435) a kdyţ byl  

v roce 1963 představen plán na sloučení tř í  východoafrických území do 

federace, skonči l i  přes počáteční nadšení neúspěchem, především z  polit ických 

důvodů (vnitřní poli tické prob lémy, především v  Ugandě, ale také z  důvodu 

ideologie panafrikanismu a odmítání budování regionálních uskupení,  které 

zaznělo na ustavujícím summitu Organiza ce africké jednoty). Namísto federace 

tak o čtyři roky později  vzniklo Východoafrické společenství jako vo lně jší  forma 

spolupráce  a potvrzení statu quo, t j .  omezení se na ekonomickou spolupráci   

a odloţení poli tické spolupráce.  V roce 1977 po deseti letech existence došlo ke 

krachu tohoto uskupení z  důvodů ekonomických  (výrazná nerovnováha mezi  

ekonomikami Keni  a ostatních dvou zemí , postupná stagnace aţ úpadek 

společných sluţeb) i  pol itických (odlišné směřování zúčastněných států,  Keňa 

byla kapital isticky orientovaná prozápadní  země ,  Tanzanie byla social istická 

země orientovaná na Sovětský svaz a zavádějící socia l istické experimenty  jako 

budování střediskových vesnic,  které s  sebou neslo nucené přesuny obyvatelstva  

a vedlo ke krachu tanzanského  zemědělství ,  a v Ugandě  v sedmé dekádě 

minulého století  „řádil“ excentrický diktátor Idi Amin,  který se do ději n své 

země zapsal mimo jiné vyhnáním indických obchodníků a t ím rozloţením celého 

ugandského  maloobchodu; pří l išné sympatie nevzbudil ani jeho proklamovaný 

příklon k  i slámu) .  Nye (1966: 436) z  krachu nadě jného východoafrického 
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procesu usuzuje, ţe v  méně rozvinutých zemích je velmi nepravděpodobné 

udrţení  integrace, pokud není ekonomická spolupráce následována politickou 

spoluprací .  Na rozdíl od Evropy však v  Africe nejde o spojené procesy 

s převahou ekonomické sféry, odkud se spolupráce automaticky a samovolně 

přel i je do poli tické sféry, a le o spojené procesy, kde je ekonomická sféra plně 

závislá na polit ice.  Integrace je řízený proces  vyţadujíc í  poli tickou vůl i   

a konkrétní  poli tická rozhodnutí .  Uvedený příklad tak potvrzuje Etzioniho tezi  

(citována v  Nye 1966: 421), ţe vysoká úroveň ekonomické integrace se sama  

o sobě neudrţí a buď dojde k  rozšíření spolupráce do poli tické oblasti ,  nebo 

dojde k regresi integrace a k  jej ímu omezení , v  tomto případě dokonce 

k úplnému zhroucení. Obdobně by mohlo být argumento váno příkladem 

organizace IGADD, původně zaloţené v  Rohu Afriky jako nástroje, jak se 

vypořádat s  následky katastrofálního sucha v  polovině 80. let,  následně o deset  

let později  transformované v  mezinárodní organizaci IGAD s  rozsáhlými cí l i  

v ekonomické i  pol itické oblasti  a  v  současné době víceméně nefunkční 

z důvodu polit ických sporů mezi jednotlivými členy.  

Problémem funkcionalistického přístupu  v Africe je zřejmá nechuť l ídrů 

zakládat omezenou funkční spolupráci .  Ta by měla začít v  oblasti ,  kde 

spolupráce přinese na jedné straně co největší uţitek a na straně druhé co 

nejmenší rozpory, tedy typicky v  nepří l iš kontroverzních technických oblastech 

(Groom 1975: 95). Africké organizace však při svém vzniku dávají  do svých 

zakládajících dokumentů rozsáhlé cí l e jako podpora ekonomické spolupráce,  

rozvoj obchodu ,  ekonomická integrace,  pol itická spolupráce  apod. Groom 

(1975: 106) to vysvětluje tím, ţe představitelé rozvojových zemí se obávaj í  

funkčních organizací,  protoţe v  nich vidí  prostředek, který usnadní penetraci ,  

ovládnutí a exploataci Jihu nevládními a nadnárodními společnostmi Severu.  

Proto místní pol itic i  lpí na národní suverenitě a státním aparátu jako bariéře, 

která této exploataci  můţe zabránit.  Tím se opět vracíme ke státní suverenitě 

jako imperativu africké poli tiky, který moţná dnes není j iţ tak si lný jako 

v polovině 70. let,  přesto je  zcela nepochybně dostatečně si lný na to, aby 

dokázal oslabovat ekonomické a j iné sí ly.  Jak ř íká Nina Heathcote (1975: 43),  

vyloučit mocenskou polit iku znamená vylouči t to hlavní,  o co při integraci  jde.  

Leifer (1975) se ve své esej i  zabývá l imity funkcionalistického přístupu 

v rozvojových zemích na příkladu j ihovýchodní Asie: fragmentace regionu,  
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koloniální minulost států , rozdílný charakter států, nedávné nabytí statu tu 

nezávislého státu  a lokální antagonismy, to jsou hlavní příčiny toho, proč 

poli tické vedení ochraňuje individuální  národní suverenitu a nevykazuje sklon 

k předání jej í  části  na nadnárodní úroveň (Leifer 1975:  278) .  To samé plat í   

o Africe, kde se j iţ  padesát let poli tické el ity (povětšinou neúspěšně) snaţí   

o vnitřní integraci  a konsolidaci společností a případné vzdání se části  

suverenity by mohlo stát oslabit a tyto snahy dále odsunout do roviny utopie .  

Leifer proto v prostředí rozvojových zemí hovoří o moţnosti tzv .  

pseudofunkcionalismu (Leifer 1975: 279),  t j .  omezené kooperaci na funkčním 

základě, ovšem jako poli ticky řízeného procesu, tj .  bez procesu přelévání do 

j iných sektorů a podrývání státní  autority .  

V neposlední řadě je  třeba zmínit i  samotnou  jednu z hlavních premis 

funkcionalismu, t j .  budování integrace na funkčním a nikoliv regionálním 

principu. Geografická organizace světa vede k  poli t ickým třenic ím   

a regionalismus hrozí opakovat chyby státocentrick ého systému a dominance 

si lných států (Rosamond 2000:  37) –  v Africe ovšem integrace probíhá právě na 

regionálním základě ,  byť samozřejmě funkčnost a regionalismus nemusí být 

nutně v  protikladu. Empirická data však nenaznačují ,  ţe by rozvoj regionálních 

kontaktů probíhal v  intencích funkcional ismu, probíhá buď v  rámci integrace 

s všezahrnujíc ími cí l i ,  nebo v  rámci neformální sféry.   

1.3.3.  Neofunkcionalismus  

Třetím teoretickým konceptem je neofunkcionalismus. Tento koncept 

vychází ze staršího funkcionalistického konceptu,  snaţí se však modifikovat  

jeho hlavní nedostatek, tj .  pří l išný důraz na nepoli tické faktory. Podle tohoto 

přístupu sice integrace začíná v  ekonomické oblasti ,  jedná se však v  zásadě  

o politický proces, který ve svém důsledku ne musí nutně vést k  narušení  

systému národních států. Polit ično není v  tomto konceptu vnímáno jako 

konkrétní aktivi ta, ale jako abstraktní proces konfliktu společenských zájmů, 

hledání konsenzu mezi těmito zájmy a rozhodování. Integrace je pak výsledkem 

interakce poli tických si l  (zájmových skupin, pol itických stran, vlád, 

mezinárodních agentur) ,  které se snaţí vyuţít tlaků vycházej ících z  funkčních 

potřeb či technologických změn k  dosaţení vlastních zájmů (Pentland 1973:  

100).  Je  to proces, kdy jsou poli tičtí  aktéři v  různých odlišných národních 

uspořádáních přesvědčeni k  tomu, aby přesměroval i  svou loajal itu, očekávání   
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a poli tické aktivity  směrem k  novému většímu centru, jehoţ insti tuce mají  

jurisdikci nad existujícími národními státy (Haas 1966: 94).  Výsledkem je 

poli tické společenství ,  u nějţ je pravděpodobn é, ţe vnitřní změna v  uspořádání  

soupeřících skupin se vzájemně protichůdnými poţadavky proběhne pouze 

mírovými prostředky (Haas 1966:  94). Vznik takového společenství přitom můţe 

být vedlejším a nezamýšleným efektem soutěţení různých zájmových skupin  

o podíl na rozhodování (Heathcote 1975: 40). V rané fázi bylo poli tické 

společenství spojováno se vznikem nadnárodního státu, později  však bylo 

pojímáno jako jakékoliv uspořádání, v  němţ státy přestávají  jednat jako 

autonomní aktéři procesu rozhodování a vzni ká kolektivní rozhodovací  proces.  

Ten ovšem můţe mít podobu smíšeného systému, v  němţ se v  určitých oblastech 

odehrává rozhodovací proces na úrovni nadnárodních institucí a v  určitých 

oblastech na úrovni národních vlád, jak ukázal příklad evropského integr ačního 

procesu (označováno jako tzv. community method). Vlastně se tak jedná o stav 

ne nepodobný tomu, co prosazovali  federalisté  –  tj .  rozdělení rozhodovacích 

pravomocí na různé úrovně. Proto se o neofunkcionalistickém pol itickém 

společenství hovoří jako o zárodečné federaci ,  emergent federa tion  (Pentland 1973: 

107).  

Integrace tedy vychází z funkčních potřeb (viz funkcionalismus).  

Rozdělení národní vs. mezinárodní je jen i luzorní ,  svět je natolik provázán, ţe 

konflikty a rozhodnutí v  jednom systému (státu)  se objevuj í jako polit ické 

vstupy v j iných systémech (státech),  i  pokud se jedná o rozhodnutí   

v „domácích“  otázkách. Proto dochází k  nárůstu neformální přeshraniční  

spolupráce zájmových skupin a později  formální spolupráce vlád, která vyústí ve 

vznik funkčních organizací zaměřených na řešení konkrétního problému. 

V důsledku provázanosti problémů nastane tzv. proces přelévání,  spi l l over .  

Členové funkčních organizací se shodli na určitých společných cílech  

a nespokojenost (č i nerovnoměrně rozloţená spokoje nost) s  jej ich naplněním je 

vede k tomu, ţe se snaţí nahradit toto nespokojení zintenzivněním spolupráce 

v tomto sektoru, či  rozšířením spolupráce do j iných příbuzných sektorů 

(Pentland 1973:  118). Spil lover  tak vytváří momentum pro alespoň částečnou 

erozi  státního partikularismu a vznik nadnárodní autori ty.  

Neofunkcional ismus se od funkcionalismu liší  především ve dvou 

ohledech. Jednak přikládá větší váhu pol itické sféře při vzniku integračního 
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procesu, odmítá automatičnost procesu přelévání a  naopak klade  důraz na si lné 

hráče jednaj ící ve vlastním zájmu. Těmito si lnými hráči jsou pol itické  

a ekonomické el ity,  které jsou v  zásadě identifikovány se státem jako takovým, 

zatímco společenská masa je pro integrační proces nevýznamná. Zadruhé,  tento 

přístup opouští idealist ickou představu o moţnosti vzniku globálního mírového 

systému sloţeného z  neteritoriálních funkčních organizací a otevřeně připouští ,  

ţe tato integrační  logika můţe fungovat pouze v  rámci omezeného regionu.  Tím 

dochází k  oslabení  hlavních námitek,  které jsme uvedl i při s ledování 

vyuţite lnosti funkcionalismu pro popis africké integrace, současně to však 

přináší námitky nové.  

Sami představite lé tohoto proudu totiţ připouští ,  ţe spi l lover  není  

univerzální proces, ale ţe závisí na určitých ekonomick ých a poli tických 

podmínkách, zejména: a) existenci si lných  pol itických  a byrokrat ických elit  

orientovaných na systém (klíčové proměnné jako existující spolupráce či  

interakce mezi el itami, existence celosystémových poli tických stran a zájmových 

skupin, kapacita a  adaptabil i ta vlád ) ;  b) komplexní vzájemně provázané 

socioekonomické struktury  (moderní průmyslová společnost , vysoká míra 

transakcí,  existujíc í  základy funkční spolupráce ) ;  c) stabilní ideo logický  

a kulturní konsenzus  a d) oddanost el it společným  dlouhodobým cílům  

(Pentland 1973: 119-122).  Při aplikaci  na evropský integrační  proces můţeme 

základní podmínky definovat jako společenskou homogenitu (sociální  struktury,  

očekávání el it ,  byrokracie) a fakt , ţe se klíčoví pol itic i rozhodli opustit hru 

vysoké pol itiky a oddali  se myšlence budování mírové Evropy (Pentland 1973:  

142). Nejsou- l i  tyto podmínky splněny,  nedochází k  procesu sp i l l over ,  a le  

k opačným procesům, včetně moţnosti tzv. spi l lback ,  t j .  omezení kompetencí   

i  rozsahu integrace  a návrat k  předintegračnímu statu quo (o moţnostech 

reverzního trendu bl íţe např. viz Rosamond 2000: 65).  Spil lover  předpokládá 

určitou míru interdependence j iţ  před zahájením integrace a vyţaduje pol itický 

aktivismus eli t (ustavení vysokého úřadu s  iniciačními  pravomocemi a autonomií  

na členských státech,  transfer loaja l ity pol itických  el i t na nadnárodní úroveň ) .  

Hlavní představitel této teorie Ernst Haas shrnuje argumentaci  do tří  klíčových 

podmínek pro úspěch integrace: pluralitní sociální struktura, podstatný 

ekonom ický a průmyslový rozvoj  a společné ideové vzorce mezi členy .  

Zjednodušeně řečeno se jedná o západní systém a integrace v j iných regionech  
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bude proto výrazně l imitována (c itováno v  Rosamond 2000:  70).  Vývoj africké 

integrace v celé je j í  histori i  probíhá st riktně na mezivládní úrovni a ani  

v současné době nedochází k  ţádnému přesunu pravomocí na nadnárodní 

úroveň  a ste jně tak ani k  přesunu loajal ity poli tických elit směrem 

k nadnárodním strukturám. Ekonomická integrace a poli tická suverenita jsou 

dvě proměnné, které v  africkém prostředí,  zdá se, nejsou nijak výrazně 

provázané a existují  víceméně nezávisle  na sobě. Základní premisa obou 

přístupů tedy v  Africe selhává a l imituje tak jej ich vyuţitelnost .  

1.3.4.  Federalismus 

Poslední z  přístupů, federalismus, se  objevuje j iţ na počátku 40. let jako 

radikální přístup, snaţící se nalézt takovou změnu mezinárodního uspořádání,  

která by zaručila mírovou budoucnost světa. V roce 1941 vydal i  Alt iero Spinell i  

a Ernesto Rossi ,  toho času vězněni i talským fašistickým reţim em, slavný 

„Manifest z  Ventotene“, radikální text útočíc í na inst ituci národního státu  

a volaj ící po radikální změně evropského uspořádání  ustavením evropské 

federace. Podle autorů vedla absolutní  suverenita národních států k  touze  

ovládat. Kaţdý ze států  se c ítí  ohroţen ostatními, snaţí se zvětšovat svůj ţ ivotní  

prostor a tento neustálý boj mezi státy můţe vést jen k dominanci nejsi lnějšího 

státu nad ostatními. Stát přesta l být stráţcem občanských svobod, občané j iţ  

nejsou dále svobodnými občany, kteří  vyuţívají  státu k  dosaţení svých 

kolektivních cílů, ale  namísto toho se sta l i  sluhy státy, který určuje jej ich c í le   

a maskuje vůli  v ládnoucích za vůli  státu.  Jako první otázku je nutno vyřešit  

konečné zrušení rozdělení Evropy do národních suverénních států.  Obecný duch 

Evropy je dnes mnohem více neţ kdykoliv j indy nakloněn reorganizaci Evropy 

na principu federalismu. Mnoho mezinárodních problémů se ukázalo být 

neřeši telnými. Jednoduchým řešením by bylo ustavit evropskou federaci,  která  

by ukončila stávajíc í mezinárodní anarchii a zaj isti la  mírovou spolupráci  

s národy Ameriky a Asie.  Je nutno mobil izovat veškerý potenciál pro vznik 

tohoto nového organismu. Musí být vytvořena federální ústava, která dá 

vzniknout evropské armádě namísto národních, která překoná ekonomickou 

autarkii  evropských států, která bude mít dostatečné prostředky na to, aby  

zajisti la udrţení  pořádku v  jednotlivých státech a současně aby všem jednotkám 

umoţnila vlastní rozvoj podle potřeb svých občanů (Spinell i  a Rossi 1941: 1, 3,  

7-9).  
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Federalismus vychází  z  pacif ismu a přejímá jedno z  jeho mírových řešení,  

tj .  vznik nadnárodní autori ty  a integrovaného poli tického společenství ,  které se 

vyznačuje atr ibuty jako efektivní kon trola uţití  prostředků násil í ,  centrum 

rozhodování včetně rozhodnutí o distribuci zdrojů, centrum hlavní loajal ity  

obyvatel  (Pentland 1973: 148).  Ve federaci musí dojít  k  jasnému a neměnnému 

rozdělení pravomocí mezi centrum a státy, které zachovává pro státy určité  

významné pravomoci .  Všechny jednotky federace musí  poţívat právně 

rovnocenný status a  mít moţnost vytvořit s i  vlastní vnitřní strukturu dle 

vlastních preferencí.  Vznik federace je  v tomto pojet í vnímán jako smlouva mezi  

jednotlivými státy (Pentland 1973: 148).  

Klasický federal ismus je revoluční teorií ,  která předp okládá okamţitou  

a radikální změnu stávajícího systému národních států. Co nejdříve musí být 

svolána ústavní konference,  kde bude přijata ústava  jako základ pro uspořádání  

nového státu, a  následovat musí  přímé volby do orgánů  nového nadnárodního 

útvaru. Konečný stavem integračního procesu je vznik  federace ,  t j .  ustavení  

stabilních nadnárodních inst itucí ,  a  klíčovým je právě dosaţení  tohoto 

konečného stavu, nikoliv procesu, který k  němu povede. Jak podotýká Taylor 

(1975: 84) , federální ústava v tomto pojetí  dosahuje obrysů posvátného  objektu 

totemického charakteru .  

Pozdější sociologické pojetí  vnímá federal ismus jako social izační proces ,  

tj .  vytváření sdílených hodnot, postojů a aktivi t,  z  nichţ poté vyrůstaj í  

nadnárodní struktury. Toto pojet í  tedy předpoklá dá existenci  určitých socio -

poli tických základů federalismu  (spíše neţ ústavní pořádek preferuje interakce 

l idí )  a předpokládá,  ţe vznik federace není radikální krok,  velký třesk, ale  

výsledek spíše delšího postupného  procesu.  

V obou pojetích je federace p rvkem, který znemoţní dominanci jednoho 

si lného aktéra a  omezí pravděpodobnost vypuknutí vá lky. Federa lizace 

umoţňuje sloučení a koexi stenci central ist ických principů bezpečnosti ,  pořádku,  

autori ty, racionální administrativy ,  ústavnosti a  jednoty a  decentra listických 

principů svobody ,  místní autonomie, reprezentat ivnost i ,  plural ismu, f lexibi l i ty   

a rozmanitosti  (Pentland 1973: 157).  

Podle federalismu je integrace procesem vytváření nového státu 

a nahrazení stávaj ících států (respektive omezení jej ich autono mie), tudíţ je  

procesem ryze polit ickým. Klíčovým aktérem jsou poli tické el ity, které mohou 
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jednat nezávisle na polit ických a ekonomických si lách společnosti .  Platí  rovnice,  

ţe státy rovná se pol i tické el ity  rovná se národní vůle.  

Z matice státní model vs.  model společenství a supremace poli t ických vs.  

nepol itických faktorů se federalismus jeví jako pro africké poměry 

nejpravděpodobnější moţnost postupu integrace. Jak jsme ukázali  v  předchozích 

podkapitolách, cesta nepol itické integrace přelévaj ící se do po litické roviny je  

nereálná z  důvodu příl išného tematického záběru africké integrace a pří l išného 

lpění států na vlastní suverenitě. Podobně je z  polit ických i společenských 

důvodů nepravděpodobný vznik nadnárodního společenství sdí lej ícího společné 

hodnoty ,  jak předpokládá transakcionalismus (omezeně  by bylo moţno definovat 

Organizaci africké jednoty jako instituc i  vedoucí či snaţící se o usnadnění  

kontaktů, nicméně pouze v  rámci pol itických elit ,  nikoliv mezi společnostmi).  

Federalismus je teorie zdůrazňuj ící poli t ické faktory integrace a vedoucí ke 

státnímu modelu, v  podstatě ke vzniku státu na vyšší úrovni. V  tom je však 

současně také slabina konceptu: jak podotýká Pentland (1973: 169), proces 

federalizace vyţaduje dvě predispozice: el i ty nabízejíc í feder aci  musí mít zájem 

rozšíři t oblast své polit ické kontroly bez pouţití  s í ly,  e l ity  při j ímaj ící fed eraci  

musí být ochotné obětovat část své nezávislosti ,  aby získaly ochranu od či podíl  

na nějaké vnější akci .  První podmínka by splněna byla, vţdyť například h lavní 

proponent panafrikanismu a tudíţ federalismu Kwame Nkrumah celkem 

otevřeně dával najevo svou ambici stát se hlavou případné africké federace.  

Druhá podmínka ovšem jiţ splněna není,  protoţe vzdát se své suverenity  

doposud africké státy odmítají .  Catherine Hoskyns ve své eseji  (1967) definuje 

jako jednu z hlavních otázek raně post -koloniálních integračních snah konkrétní  

podobu spolupráce, zdali  půjde o dosaţení přímé polit ické jednoty, nebo jen 

nepřímou integraci  ve formě společného postupu při řešení  pol itických 

problémů. Ve své podstatě se jedná o debatu mezi federalismem  

a funkcionalismem, která během prvních let vývoje po dosaţení nezávislosti  

zcela jednoznačně nabrala směr k  funkcionální spolupráci ,  v  dalším vývoji se 

však jasně ukázalo, ţe i  tento přístup má své l imity.  

Stručně řečeno, všechny čtyři  klasické pol itologické koncepty tak či onak 

počíta j í  s  omezením či překonáním státní suverenity a  jej ím přenesením na nově 

vzniklý nadnárodní útvar. V  Africe integrace probíhá str iktně v  mezivládní 

rovině, tj .  bez jakéhokoliv omezení státní suverenity, a nic nenasvědčuje tomu, 
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ţe by k  něčemu podobnému mělo v  nejbliţší budoucnosti dospět. Jedinou 

výraznější výj imkou je Ustavující  akt Africké unie,  který oproti  Chartě OAU 

dává africkému společenství právo zasáhnout v  případě, který č lánek 4h definuje 

jako závaţné okolnosti ,  jako jsou válečné zločiny, genocida a zločiny proti  

l idskosti .  Článek 4p také odsuzuje a odmítá neústavní změny vlád, coţ v  letech 

2008 a 2009 například vedlo k  pozastavení členství  Mauritánie ,  Guineje  

a Madagaskaru v důsledku neústavního uchopení moci .  Obě uvedená ustanovení 

narušují  dosavadní striktně dodrţovaný princip nezasahování do vnitřních 

záleţitostí států. Na regionální úrovni však organizace nadále uznávají  státní  

suverenitu jako nedotknutelný axiom africké pol itiky .  

1.4.  Moderní integrační teorie  

Ve stručnosti se nyní na závěr této kapitoly podívejme na moderní  

teoretické přístupy, reagující na vnímané nedostatky klasických přístupů. Tyto 

koncepce se objevují od druhé poloviny 60. let  a reaguj í na stagnaci evropského 

integračního procesu, z  níţ se dalo usuzovat, ţe doposud převládající  

nefunkcionalistický přístup dosáhl  svých l imitů.   

1.4.1.  Realismus (klasický intergovernmentalismus)  

Klasické poli tologické teorie  předpokláda jící  moţnost překonání 

státocentrické struktury stojí  proti klasickému realismu, ten se však v  období  

stagnace integračního procesu opět vrací do hry. Teoretici této ko ncepce tvrdí,  

ţe změna mezinárodního uspořádání je nemoţná,  protoţe mez inárodní  inst ituce 

jsou odvozené od států a slouţí  maximálně jako nástroj státní politiky .  Základem 

mezinárodní pol itiky je moc a boj o ní. Mezi polit ickou a ekonomickou integrací  

zeje propast a k  procesu přelévání nemůţe docházet. K ekonomické integraci  

dochází  proto, ţe státy sledují  posí lení vlastní pozice .  Integrace je tedy pol iticky 

řízený proces a probíhá pouze v  mantinelech, které stanovuj í členské státy .  

Uvedené premisy naprosto korespondují se stavem africké integrace, ani  

realist ické pojetí  však nelze v  Africe vyuţít bez omezení.  Realisté tot iţ kromě 

uvedených premis načrtl i  i  to, jakým způsobem bude integrace probíhat . Podle  

nich je bipolární uspořádání stabilnější ,  neţ multipolární.  Evropský integrační  

proces byl reakcí  na rozdělení moci v  mezinárodním systému v  době studené 

války a po pádu Východního bloku měly důvody k  integraci pominout.  

V intencích realismu proto v  90.  letech mělo doj ít k  navrácení se mocenské 
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poli tiky a  hry s  nulovým součtem a slabší  státy se měly spoji t do koalice proti  

si lnějším. V  Evropě tak mělo dojí t ke spojení menších států proti sjednocenému 

Německu, následně ke stagnaci integrace a ve výsledku k  jej ímu rozpadu 

(Kratochvíl 2008: 107). To se však nesta lo a integrace naopak pokročila přes 

zavedení společného trhu aţ ke vzniku hospodářské a měnové unie. Podle tezí  

realismu by podobně v  Africe mělo logicky dojí t ke vzniku bloku států j iţní  

Afriky proti dominantní Jihoafrické republice. To se však nestalo, respektive 

tento model  existoval  v  SADCC v 80.  letech, kdy se menší  státy spoji ly  ve sn aze 

omezit vazby na apartheidní j ihoafrický reţim. V  roce 1994 se však JAR sta la  

členem tohoto uskupení a jeho tahounem k  větší integraci .  V  regionu j iţní 

Afriky tak došlo k  přesně opačnému postupu, neţ by předpokládalo real istické 

pojet í  integrace.  Podobně i  plán Východoafrické federace nepříl iš koresponduje 

s realistickou tezí ,  ţe ekonomická integrace probíhá jako prvek racionální  

poli tiky států,  zatímco k  poli tické integrace nikdy nedojde, protoţe státy jsou 

konkurenty v boji o moc.  

1.4.2.  Liberální mezivládní přístup  

Liberální mezivládní  přístup je reakcí 90. let na klasický realistický 

mezivládní přístup, který naprosto selhal při predikci vývoje evropské integrace 

po pádu bipolárního uspořádání světa. Tento přístup se snaţí vysvětl i t ,  proč  

k postupu in tegrace nedochází kontinuálně, ale skokově. Nezávislými 

proměnnými jsou jednotl ivé smlouvy, závislými proměnnými evropská poli tika.  

Vysvětlení  evropské integrace tak leţí  ve vysvětlení  faktorů, které vedly  

k podepsání  konkrétních smluv.  

Integrace je v tomto pojet í vnímána jako tříúrovňový proces. Prvním 

krokem je tvorba domácích preferencí v  procesu interakce domácích zájmových 

skupin, legislativy a  exekutivy, kde hrají  hlavní roli  ekonomické zájmy. Druhým 

krokem je mezistátní vyjednávání, které závisí na p referencích států, jej ich 

vyjednávací  sí le  a vytváření  koalic.  Třet í úrovní jsou nadnárodní instituce, které 

poté, co jsou vytvořeny, se stávaj í  samostatnými aktéry a usnadňují další postup 

integrace, jej ich hlavní role nicméně je v  rovině kontrolního mechanismu, který 

sleduje dodrţování dohod. Klíčovými aktéry integrace jsou státy, které j sou 

racionálními aktéry a  chtějí  maximalizovat svůj uţitek  a vytvářejí  insti tuce za 

účelem usnadnění spolupráce .  
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Ani tento přístup nenabízí v afr ickém prostředí vysokou m íru 

vyuţite lnosti ,  protoţe hned dvě ze tří  úrovní probíhají  v  africkém kontextu 

j inak, neţ v  Evropě. Tvorba domácích preferencí probíhá jen omezeně 

v procesu interakce různých segmentů společnosti ,  naopak je rozhodnutím 

poli tických eli t a je j ich převáţně polit ických spíše neţ ekonomických zájmů. 

Stejně tak jen velmi omezená je kontrolní  role nadnárodních institucí,  protoţe 

kontrolní  mechanismy jsou v  afrických organizacích velmi slabé, soudní 

autori ty, pokud vůbec jsou,  tak většinou mohou jen vykládat ustan ovení  

smlouvy, ale j iţ nemohou přinutit členské státy apl ikovat do praxe při jatá 

opatření  nebo je sankcionovat za jej ich neplnění (srovnej  s  rolí  Evropského 

soudního dvora). Problematické je i  pojetí  integrace jako úseků od jedné 

smlouvy ke druhé. Ukaţme s i  příklad západoafrické organizace ECOWAS: ta  

byla zaloţena j iţ v  roce 1975 a ve své zakládající smlouvě hovoří o vzniku 

společného trhu a l iberalizaci vzájemného obchodu. V  roce 1993 byla zakládající  

smlouva revidována,  uvedený cíl  zůstal nezměněn, došlo například ke vzniku 

Soudního dvora nebo institucionalizaci  bezpečnostní  spolupráce a jednotek 

ECOMOG. Politická rovina integrace zůstává stále  stejně omezená neochotou 

států k  přesunu od mezivládní k  nadnárodní spolupráci ,  ekonomická integrace 

postupuje výrazně vpřed v  případě zemí franku CFA kolem roku 2000, v  případě 

zemí mimo zónu franku CFA aţ v  posledních letech. Souvislost mezi integrací   

a podepsáním smlouvy je jen velmi neurčitá a diskutabilní .      

1.4.3.  Institucionalismus  

Tento teoretický koncept uznává význam státu a anarchičnost 

mezinárodního prostředí,  ve kterém nicméně existují  předpoklady pro 

spolupráci .  Systém obsahuje implic itní nebo explici tní  struktury, které 

determinují  jednání států (formální inst ituce,  neformální soubory pravidel   

a j iných ustálených souborů významů jako kultura, hodnoty, postoje) .  Insti tuce 

hrají  významnou roli ,  protoţe strukturuj í  volby,  poskytuj í  pobídky, distribuuj í  

moc a identifikují  identi ty a role .  

V inst itucional istické koncepci můţeme identifikovat tři  hlavní pr oudy 

myšlení:  racionalistický proud předpokládá, ţe aktéři jsou racionálně jednající  

aktéři usi luj ící  o maximalizaci  preferencí  a  volíc í jednání vedoucí k  tomuto cíl i .  

Racionální můţe být také spolupracovat, ale protoţe jednání nad strategiemi je  

obtíţné a  hrozí přítomnost černých pasaţérů, vznikaj í  instituce jako uti l i tární  
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řešení.  Pravidla těchto institucí odráţí zájmy aktérů (většinou nejsi lnějších)  

a výsledky spolupráce jsou výsledkem procesu interakce mezi preferencemi 

aktérů a pravidly inst itucí.  V  afr ickém prostředí je koncept vyuţite lný v  tom 

smyslu, ţe klade na instituce jen omezený vliv a předpokládá jej ich podřízenost 

státům. Na druhé straně, insti tucional istické přístupy obecně vychází ze starších 

koncepcí funkcionalismu a neofunkcional ismu, coţ  znamená,  ţe předpokládaj í  

vznik institucí spíše jako prostředků k  řešení konkrétního problému. I proto 

tento koncept nepočítá s  inst itucemi pouze ve smyslu formálních struktur, ale  

také (a moţná především) ve formě neformálních pravidel a postup ů .  V Africe 

však vznikaj í  organizace a insti tuce seshora s  vizí cí le,  k  němuţ se jednou 

v budoucnu má dospět, a konkrétní jednání následuje aţ po vzniku institucí.  

Jej ich pravidla jsou proto velmi slabá, hlavní roli  hra jí  jen jednotliví aktéři a zdá 

se, ţe vazba mezi  inst itucemi a oblastmi spolupráce je  spíše jen volná.  

Historický  proud tvrdí,  ţe státy nemohou předvídat důsledky svých 

rozhodnut í  a jednou ustavené instituce poté ţi j í  v lastním ţivotem .  Co se jednou 

stalo, j iţ nelze vzít zpět . „Aktér v  čase t neví,  jaké  budou dlouhodobé dopady 

zaloţení insti tucí ,  ale  v  čase t+n bude operovat v  kontextu daném právě těmito 

insti tucemi“ (Rosamond 2000: 117).  Tento proces je  ovšem moţný jen tehdy,  

pokud instituce získaly určitou míru autonomie na rozhodování států, v  Africe 

se tomu tak doposud nestalo.  

Socio logický  proud pojímá inst ituce jako symbolické systémy, z  nichţ  

vyrůstá sociální chování .  Insti tuce jsou zrcadlem kulturní  praxe daného 

společenství ,  předmětem zkoumání je,  jak inst ituce svou činností transformuj í  

normy a mění identity a vzorce chování . I  tento proces předpokládá autonomii  

insti tucí na státech,  která v  Africe chybí , navíc historická identi ta Afriky je  

natol ik heterogenní a  insti tuce natolik slabé, ţe jej ich působení na společenské  

normy a identi ty je jen ve lmi omezené (jak na rovině státní,  tak nadstátní) .   

S teori í  institucionalismu úzce souvisí  dva koncepty, a  to teorie vzájemné 

závislosti  a teorie mezinárodních reţimů. Teorie vzájemné závislosti  (Robert  

Keohane, Joseph Nye) předkládá tři  hlavní charakteri st iky současného světa:  

existenci mnohačetných společenských kanálů na mezistátní a nadstátní úrovni;  

neexistující hierarchičnost bodů agendy a pokles uţití  vojenské sí ly  

v mezinárodních vztazích.  Mocenské otázky sice nadále zůstávají  důleţité,  

nicméně navrch získávají  ekonomické vztahy překračuj ící státní hranice, které 



47 

 

mohou usnadnit spolupráci mezi státy.  Tento koncept však spíše stat icky 

popisuje určitý stav mezinárodního společenství,  neţ aby dokázal postihnout 

dynamiku integračního procesu.  Je zře jmé,  ţe čím více budou státy vzájemně 

provázané a poli ticko -vojenské faktory budou ztrácet na významu, tím bude 

spolupráce a integrace snazší .  Sami autoři však připouští ,  ţe význam těchto 

„silových“ faktorů zůstává, navíc se zdá, ţe v  různých částech světa je relevance 

poli tických a ekonomických faktorů různá.  Jak jsme j iţ vícekrát ukázali ,  v  Africe 

převládají  poli tické faktory a ekonomické sí ly jsou doposud příl iš slabé na to,  

aby dokázaly usnadnit spolupráci,  pokud k  ní není  politická vůle .  

Druhým konceptem je teorie mezinárodních reţimů. Podle konsenzuáln í  

Krasnerovy definice se jedná o principy,  normy, pravidla a procesy rozhodování ,  

které určují  chování států v  určitých oblastech mezinárodních vztahů a kolem 

nichţ se sbíhají  očekávání aktérů (ci továno v  Hasenclever et al .  2005: 14).  

Normy znamenaj í standardy chování z  hlediska práv a povinností ,  principy jsou 

sdí lené názory a přesvědčení o skutečnostech a příčinách, pravidla jsou návrhy 

nebo zákazy jednání a rozhodovací procesy jsou postupy při při j ímání a r ealizaci 

kolektivních voleb. Mezinárodní reţim tak představuje méně 

insti tucionalizovanou formu spolupráce ,  neţ jakou představují mezinárodní  

organizace, která vzniká, objeví - l i  se potřeba spolupracovat nad konkrétním 

problémem. Reţim je stabilní a trvalý systém pravidel ,  rolí  a vztahů 

soustřeďující  se na omezený počet témat a problémů, č i j inými slovy, reţim je 

směsice formálních a neformálních pravidel v  určité tematické oblasti  (Waisová 

2008: 28, 168). V devadesátých letech se v  teorii  objevi la nová, tzv. jednoduchá 

definice reţimu, reagující  na praktickou obtíţnost rozlišení  čtyř definičních 

součástí reţimu dle Krasnerovy definice.  Podle této nové definice jsou reţimy 

insti tuce s jasnými pravidly, na kterých se vlády shodly a která přísluší  

k určitému soubor problémů v  mezinárodních vztazích (Hasenclever et  al .  2005:  

16). V teorii  mezinárodních reţimů vykrystal izovaly tři  školy : realisté kladou 

důraz na mocenské vztahy, neoliberal ismus zdůrazňuje konstelaci  zájmů   

a preference států , kognitivismus zdůrazňuje vědění, komunikaci  a identity ,  

které oba racionalistické proudy vnímají jako dané a neměnné původní  

podmínky (blíţe viz Hasenclever et al .  2005). Pro naše potřeby je klíčová obecná 

definice reţimu, kterou můţeme shrnout jako neformální omezenou reálnou  
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spolupráci .  Africkou integraci oproti tomu charakterizuje spíše vysoce formální  

a široce definovaná,  leč reálně velmi omezená spolupráce.  

Existuje však velmi úzká vazba mezi r eţimy a mez inárodními  

organizacemi. Ty mohou tvořit část jednoho reţimu, č i mohou být součástí více 

reţimů zároveň, pokud se jedná o organizace se široce definovanými cí l i .  Tak 

tomu bude v případě Afriky: organizace mají široce definované cíle v  mnoha 

oblastech a v jej ich rámci bude existovat povícero tematických reţimů 

ekonomických (např.  reţim liberalizovaného obchodu, reţim společné měny),  

poli tických (reţim potravinové spolupráce,  reţim budování regionální dopravní 

infrastruktury) ,  bezpečnostních  (reţim včasného varování konfliktů ) ,  

environmentálních  (reţim řešení následků sucha) a  j iných.  



49 

 

2.  Teorie nového regionalismu  

Regionalizace jako objektivní proces regionálního vymezení  

mezinárodních ekonomických vztahů a regionalismus jako strategie států 

vedoucí k  ovlivnění  tohoto regionálního vymezení nejsou nijak novými 

fenomény.  Je j ich počátky můţeme nalézt j iţ  v  expanzi starověkých říš í  ve 

Středomoří před naším letopočtem či na jeho začátku. Po druhé světové válce 

došlo k  výraznému nárůstu regionalismu v  podobě ekonomické integrace 

a vytváření  zón volného obchodu a celních unií .  Souběţně t aké dochází  

k teoretické reflexi regionalismu a vzniku řady teoretických přístupů, které 

můţeme označ i t  souhrnně jako „teorie starého regionalismu“ (téţ geografický  

regionalismus) .  Na přelomu osmé a deváté dekády ovšem dochází k  významným 

kvalitativním a také kvanti tat ivním proměnám regionalismu, pro něţ se posléze 

vţil  termín „nový regionalismus“  (Jagdish Bhagwati ,  1993). Nový regionalismus 

je patrný také na afr ickém kontinentě, kde po roce 1990 dochází k  výraznému 

pohybu v integračním úsil í .  Jak jsme ukázali  v kapitole 1, tzv. teorie starého 

regionalismu nejsou při  vysvětlení  tohoto pohybu pouţitelné (coţ platí  obecně 

i  pro další regiony).  V  90. letech se proto začínají  objevovat tzv. teorie  nového 

regionalismu.  

2.1.  Starý regionalismus  

První fází  regional ismu je  tzv. mil i tantní  regionalismus. Jeho projevem 

bylo vytváření rozsáhlých regionálních či kontinentálních impérií ,  vycházejících 

z touhy rozšířit svou moc a polit icky a ekonomicky ovládnout území ve své 

geografické blízkosti a zaloţených především na vojenské sí le .  Do této fáze patří  

například sjednocování čínských provincií  a následná expanze v  období dynast i í  

Čching, Chan a Tchang, impérium Alexandra Vel ikého, expanze starověkého 

Řecka a Říma, Francká říše,  Kalmarský svaz a další .  

V 19. století  nastupuje fáze tzv. ekonomického regional ismu. Průmyslová 

revoluce a  rozvoj technologií  a dopravy vedly k  rozvoji obchodu, který zača l  

překračovat pol itické hranice národních států.  V  poslední čtvrt ině století  

nastává období l ibera lizace obchodu a odstraňování obchodních bariér,  které se 

projevilo mj. vznikem řady celních unií (Švédsko -Norsko, Zol lverein, Latinská 

měnová unie ad.).  Současně je toto období charakteristické podpisem řady 

dohod mezi velmocemi, které měly nejen ekonomickou, ale  především vojensko -
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bezpečnostní  a poli tickou motivaci.  Začíná období vymezování sfér vlivu,  

spojené s  koloniální expanzí evropských mocností do Asie a Afriky jako zřejmou 

reakcí na Monroeovu doktrínu (1823) vyhlašujíc í americký kontinent jako 

zájmovou sféru USA. Koloniální expanze současně znamená,  ţe regionalismus 

začíná překračovat geografické vymezení a  evropské průmyslové velmoci hledají  

odbytiště své produkce a zdroje surovin nejen ve svém geografickém sousedství .  

Po první světové válce přichází období tzv. zlovolného (si l ového, 

nátlakového) regionalismu. Světová ekonomika je charakterizována návratem 

k ekonomickému nacionalismu a vznikem tří ekonomických bloků dominantních 

ekonomik a jej ich měn, amerického dolaru,  britské l ibry a francouzského franku.  

Současně se vynořují další nové velmoci snaţící se ovládnout ekonomické zdroje  

ve své geografické blízkosti (Německo, Japonsko, Rusko, Itál ie),  i  v  jej ich 

případě má však expanze zřejmé pol itické a vojenské konotace. Potvrzuje se, ţe 

regionalismus je nástrojem geopoli tiky a ve lmoci jeho prostřednictvím usi lují   

o vymezení sfér vlivu (Kučerová 2006a: 76).  

Po druhé světové válce nastává období hegemonického (polit ického) 

regionalismu, v  němţ nabývá navrch strategicko -bezpečnostní motivace,  byť 

povětšinou prakticky vyjádřená hospodářskou spoluprací (americký Marshal lův 

plán, vznik Evropského společenství uhlí a oceli  a později  Evropského 

hospodářského společenství,  Rada vzájemné hospodářské pomoci).  Tato čtvrtá  

fáze regionalismu je charakteristická formalizovanou spoluprací v  podobě 

mezinárodních organizací a je j ich institucí,  jej ichţ nárůst do značné míry souvisí 

s procesem dekolonizace a nárůstem počtu států v  mezinárodním systému. 

Poválečný regionalismus reflektoval realitu studené války mezi dvěma 

supervelmocemi a hlavní roli  v  něm hrála racionální kalkulace moci, bezpečnosti  

a zájmů. Hledala se poválečná (resp.  studenoválečná) rovnováha moci (Fawcett 

2008: 6) .  Aniţ by státy zpochybňovaly mult i laterální jednání GATT, hledaly 

souběţně také ochranu vlastních zájmů. Vznikla  proto řa da bezpečnostních  

a ekonomických aliancí,  vedle nich ale vznikla obzvláště ve třetím světě také 

řada multifunkčních organizací,  jej ichţ funkčnost se však postupem času ukázala 

jako velmi omezená.  Od 60. let proto dochází ke vzniku řady subregionálních 

organizací s  omezeným záběrem, ekonomickým, bezpečnostním či jej ich 

kombinací (typicky například vznik SADCC jako polit ické i  ekonomické 

protiváhy apartheidní Jihoafrické republice),  jej ichţ úspěch však byl také jen 
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velmi skrovný. Tato vlna regionalismu měla výrazný rozvojový akcent a často 

kladla důraz na regionální soběstačnost. Zřejmý mimoekonomický zájem 

regionalismu dále potvrzuje také insti tucional izovaná spolupráce EHS/EU  

a zemí skupiny ACP, v  níţ spíše neţ o ekonomickou pomoc zemím třetího světa 

jde o pol itické a strategické cí le,  t j .  zachování vlivu v  bývalých mimoevropských 

koloniích. Od druhé poloviny 80. let se však regionalismus výrazně proměňuje  

a vstupuje do své páté fáze.    

2.2.  Nový regionalismus  

Tato pátá fáze je charakterizována především zásadními kvalitat ivními 

změnami regionalismu. Mezi klíčové patř í  překročení  geografické determinace,  

které bylo hlavním aspektem starého (téţ geografického) regionalismu. 

Spojenectví a ekonomická spolupráce se nevytváří ( jen) na základě geografické 

blízkosti ,  ale na základě podobného vývoje ekonomik. Výsledkem je nárůst 

počtu bilaterá lních dohod oproti mult i laterálním, které převaţovaly v  předchozí  

vlně regionalismu. Novým prvkem je také to, ţe se stále častěj i  jedná o smlouvy,  

v nichţ na jedné straně stoj í  regionální  organizace a na druhé straně stát .  

V předchozím období se vţdy jednalo o smlouvy mezi státy , navíc mezi státy 

“téhoţ světa“ (Sever -Sever,  J ih-J ih) .  Významným rysem nového regionalismu je  

to, ţe se objevuj í dohody Sever -Jih.  Mezi  typické příklady nového regionalismu 

tak patří dohoda mezi regionální organizací Severu a státem Jihu, povětšinou se 

jedná o nejvyspělejší  stát regionu (např. EU -JAR, EU-Mexiko, EU-Chile, EU-

Izrael).  Do budoucna lze očekávat, ţe se objeví také dohody mezi dvěma 

regionálními organizacemi (v jednání je  například dohoda EU -MERCOSUR). 

Zdá se, ţe vývoj směřuje k  tomu, ţe se v  blízké budoucnosti regiony (především 

pak v prvé řadě Evropská unie) stanou samostatnými aktéry světové pol itiky.  

Zajímavé je, ţe se většinou jedná o dohody o zónách volného obchodu, 

coţ by dle klasické Balassovy klasifikace znamenalo regresi  v  hloubce integrace 

oproti  předchozím favorizovaným celním uniím. Ve skutečnosti se a le jedná   

o prohloubení integrace. Uvedené dohody se označuj í za tzv.  komplexní zóny 

volného obchodu, které sice formálně jsou pouze zónami volného obchodu, ale 

obsahuj í také určité  prvky společného trhu. Oproti původním dohodám se 

komplexní zóny volného obchodu nezabývají  jen obchodem se zboţím, ale  

l iberalizací všech sektorů včetně sluţeb, investic a pracovní sí ly,  dále duševním 

vlastnictvím či  ekologickými nebo pracovními standardy, vytváří si lný právní  
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rámec pro veřejné zakázky nebo antidumpingová opatření.  Vedle č istě 

ekonomického či bezpečnostního tak integrace získává také poli t ický, ale   

i  sociální a kulturní  aspekt, z  mělké integrace se přechází do stadia hluboké 

integrace. Jej í  insti tucionální struktura je však slabá a spolupráce probíhá  

striktně na bázi mezivládního přístupu.  

Nový regionalismus má povětšinou smluvní charakter  a zapojuje větší  

okruh aktérů,  účastní se ho aţ na ojedinělé výjimky v  podstatě všechny země 

světa . Kvanti tat ivně narůstá počet regionálních obchodních dohod (RTA).  

Zatímco v  době přerodu GATT ve WTO existovalo kolem 120 RTA, v  současné 

době je u WTO registrováno 230 funkčních dohod, přičemţ dalších 191 dohod 

j iţ v  současnosti funkčních není. To znamená, ţe od roku 1948 doposud vzniklo 

ve světě 421 RTA. 7 Další dohody jsou navíc funkční, leč dosud neregistrované. 8 

Regionální integrace j iţ  není  nadále vedena  jen státy, ale  i  spektrem dalších 

aktérů na národní i  nadnárodní úrovni (občanská společnost, nadnárodní 

korporace…). Důleţitým prvkem dohod je jej ich orientace navenek v  duchu 

zásady nediskriminace dle čl .  24 GATT (tj .  regionální obchodní dohody jsou 

přípustné za předpokladu, ţe je j ich vznikem dochází k odbourání vnitřních 

bariér na prakticky veškerý obchod mezi členskými státy a  současně nedochází  

ke zvýšení tarifů vůči  nečlenům, j inými slovy dohoda usnadní obchod mezi členy  

a nedotkne se obchodu mezi č l eny a nečleny).  Hovoří se proto o tzv. otevřeném 

regionalismu (viz dále).  V  neposlední řadě lze jako jeden z  nových prvků 

regionální integrace zmínit také tzv.  vícerychlostní integraci,  kdy určitá  část 

členských zemí postupuje v  integračních snahách rychle j i ,  neţ ostatní (můţeme 

pozorovat u Evropské unie,  ale také v  Asii  či Africe).  

Podívejme se nyní na příčiny, které umoţnily nástup nového regionalismu. 

Ty můţeme rozděli t do dvou základních skupin na příčiny ekonomické a příčiny 

(geo)pol itické. Hlavní ekonomickou příčinou je bezesporu postupující  

global izace, završení  procesu postupného otevírání ekonomik,  kdy se u všech 

part icipujících států zvyšuje jej ich závislost na mezinárodním obchodu, na 

mezinárodních tocích kapitá lu, migraci pracovních si l  a předevš ím na směně 

vědecko -technických informací (Kučerová 2006c: 180). Dochází  k  omezení role 

                                                 
7 Stav k 15. prosinci 2008. Aktualizovaný seznam notifikovaných regionálních obchodních dohod je k dispozici na 
adrese www.wto.org/english/tratop_e/region_e/summary_e.xls. Ověřeno 2009-02-15. 
8 Coţ je zřejmý posun od situace v letech 1950 aţ 1990, kdy řada uskupení sice formálně existovala, ale fakticky 
nevykonávala ţádnou výraznější činnost, resp. tato činnost neměla výraznější efekty – jak ostatně uvidíme také 
v afrických případových studiích, viz kapitola 4.  

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/summary_e.xls
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státu ve světové ekonomice, naopak narůstá vl iv a význam nadnárodních 

ekonomických aktérů. Zlepšení podmínek pro pohyb zboţí z  hlediska 

technologického i dopravního zos třuje konkurenci a vyvolává tlak na 

konkurenceschopnost, t ím pádem také na efektivi tu. Důsledkem globalizace je  

tak mj. out-sourcing a offshoring, přesouvání výroby do zemí s  niţšími náklady,  

které vyvolává tlak na standardizaci institucionálního prostředí .  K jej ímu 

vyjádření došlo např.  v  roce 1994 přijetím dohod GATS o obchodu se sluţbami,  

TRIM o investicích a TRIPS o duševním vlastnictví v  rámci Uruguayského kola 

jednání GATT. Současně je však nový regionalismus také reakcí na pomalý 

postup multi lateráln ích jednání na půdě GATT a WTO, která se omezi la  

v podstatě na obchod s  průmyslovými výrobky, zatímco obchod s  agrární  

produkcí ,  pro rozvojové země zásadní, zůstává omezen přetrvávajícími bariérami 

ze strany rozvinutých zemí. Vytváření regionálních bloků t ak bylo jakousi  

pojistkou pro případ krachu multi laterá lních jednání (Sampson 2003: 4).  Hettne  

(2003: 31) označuje regionalismus jako polit ickou a společenskou odpověď na 

expanzi trhu se všemi jeho nedokonalostmi.  

Podle Paula Krugmana je regionalismus jedn odušší ,  protoţe multi -

latera l ismus díky značnému mnoţství účastníků umoţňuje bez větších nákladů 

nespolupracovat a současná povaha obchodních bariér je mnohem sloţitější   

a netransparentnější ,  neţ kvóty a cla diskutovaná v  rámci GATT, coţ ztěţuje 

celé vyjednávání. Navíc ztráta ekonomické dominance USA ztěţuje průběh 

jednání , coţ je ještě dále prohloubeno socio -ekonomickými a polit ickými rozdíly  

mezi Asií  a at lantickými ekonomikami (citováno v  Baldwin 1997:  874).  

Dalším významným ekonomickým faktorem je samo tný vývoj světové 

ekonomiky.  Po pádu bipolárního uspořádání světa došlo ke sjednocení světové 

ekonomiky na bázi navenek orientovaného l iberal ismu, coţ bylo mj. spojeno 

s vlnou l iberalizačních reforem v  rozvojových zemích. Vedle trţní ekonomiky se 

rozvojové  země v  pol itické rovině přiklání  k  pluralitní demokracii  a dochází  tak  

celosvětově ke sjednocení společenských modelů jak v  ekonomické, tak pol itické  

rovině (Mistry 2003:  121). Současně dochází ke změně v  rovnováze světové 

ekonomiky, po dlouhá léta dominantní ekonomická velmoc USA je doplněna 

sjednocující se Evropou budující jednotný vnitřní trh a měnovou  

a hospodářskou uni i a také novými asi jskými ekonomickými velmocemi.  

Významným faktorem je také vnitřní diferenciace rozvojových zemí a konec 
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mýtu existence třetího světa jako jednotné entity (Fawcett 2004: 26), který se 

rozděli l  na ropné země, nově industr ial izované země a agrární  ekonomiky.  

V neposlední řadě je pak třeba zmínit  prohloubení ekonomické integrace  

v Evropě a vznik Evropské unie jako pozitivn ího příkladu pro ostatní světové 

regiony, současně však vnímaného jako hrozba tzv. evropské pevnosti ( fort ress  

Europe) ,  t j .  uzavřeného bloku integrovaných evropských ekonomik.  

Z poli tického hlediska je hlavním předpokladem nového regionalismu 

konec studené  války, decentra lizace světového systému a jeho multipolarita.  

Bezpečnostní hrozby jsou spíše regionálního neţ globálního charakteru, a tak 

v novém prostředí  dochází ke změně postojů hlavních hráčů,  především USA  

a nejprve Gorbačovova Sovětského svazu a posléze nástupnického Ruska 

k regional ismu. USA po druhé světové válce vnímaly regionalismus jako 

specificky evropskou strategii  spojenou se zadrţováním komunismu a Německa 

a preferovaly multi laterální jednání na globální úrovni. V  osmdesátých letech 

dochází ke změně amerického postoje a USA se stávaj í  aktivním aktérem 

regionální integrace. Nový zájem o regionalismus je patrný také u rozvojových 

zemí, které se snaţí najít náhradu za odcházející supervelmoci namísto externího 

spojenectví v domácích strukturách. Polit ickou i  ekonomickou sféru prostupuje 

strach rozvojových zemí z  jej ich marginal izace a zranitelnosti ,  který je  navíc 

umocněn omezeným přínosem dosavadních preferencí,  které se obvykle netýkaly  

exportní produkce rozvojového světa, t j .  zemědělské prod ukce (Burfisher et al .  

2003: 8).  Neekonomickým aspektem globalizace významným pro rozvoj nového 

regionalismu je  komunikační a informační revoluce 80. a 90. let ,  v  jej ímţ 

důsledku dochází  ke smršťování času a prostoru. 9  

Nástup nového regionalismu je tak podmíněn komplexní sí tí  změn, k  nimţ 

na přelomu 80. a 90.  let došlo v  důsledku ekonomické i pol itické transformace 

světa . Kučerová (2005: 59) shrnuje nový regional ismus jako renesanci  

přirozených vazeb na základě maximalizace uţitku pro většinu participujíc í ch,  

kdy jde o efektivnější vyuţívání disponibilních zdrojů. To potvrzuje, ţe nový 

regionalismus je  v zásadě ekonomickým fenoménem a součástí zásadní 

strukturální transformace globální poli t ické ekonomie, jej íţ podstatou je  

restrukturace vztahu mezi poli tickou autoritou a trhem (Spindler 2002:  3,  25).  

                                                 
9 „Globalizace vytváří relativní smršťování času a prostoru, vzájemné provazování globálních a místních sociálních 
a kulturních podmínek (včetně ekonomických a politických struktur) a rezultuje v narůstání vzájemné závislosti 
v mnoha sférách lidské existence“ (Suša 2004: 1). Podobně o smršťování času a prostoru hovoří např. také Bach 
(2003: 26) a další. 
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To však bylo umoţněno také společenskými/poli tickými změnami spojenými 

s pádem východního bloku. Tak jako se po válce hledala nová stabil i ta  

v kontextu studené války, tak se i  po roce 1990 hledala  nová stabil i t a v kontextu 

post-hegemonického prostředí (Teló 2001: 4).  

 2.3.  Region, regionalismus, regionalizace: Definice pojmů  

Vysvětlení  příčin a projevů nového regionalismu vyţaduje také přesné 

definování některých pojmů, které se v  souvislosti  s  novým regionalismem 

objevují .  Nejvhodnější je začít samotným pojmem region .  V klasickém pojetí je  

region především geograficky vymezeným pojmem, jak jsme však j iţ uvedli ,  nový 

regionalismus toto geografické vymezení překračuje a spíše definuje region 

v duchu sociální ,  ekonomické, poli tické či organizační  koheze.  

Velmi obecně bychom mohli region definovat jako seskupení dvou či více 

zemí, jeţ nabývají  různého stupně spolupráce a integrace (Cihelková 2005: 3).  

Touto definic í tak jasně odl išujeme geografický region od regionu  ve smyslu 

nového regionalismu, tj .  ve smyslu regionální integrace. V  tomto smyslu lze 

region nejčastě j i  a nejjednodušeji  ztotoţnit s  členskou základnou konkrétního 

regionálního uskupení, toto určení je však současně značně problematické 

s ohledem na značně se překrývajíc í členství států v  organizacích. Evropský 

region by pak bylo moţno definovat v  rámci členství v  Evropské unii ,  nicméně 

tím by řada zemí zůstala  mimo, přestoţe kulturně i  ekonomicky nepochybně 

patř í k  evropskému regionu (Norsko,  Švýcarsko). Nutně tak musí doj ít 

k rozšíření evropského regionu o země Evropského společenství volného 

obchodu, a ani pak nebude celý definiční problém uspokojivě vyřešen. 

Minimálně země západního Balkánu obvykle téţ povaţujeme za součást 

evropského regionu,  přesto by  Chorvatsko zůstalo na základě této definice 

mimo. Rozšířením o státy usiluj ící o členství se dostaneme do opačného 

problému. Do evropského regionu jsme tímto zahrnuli také Turecko, nad jehoţ 

příslušností by ovšem nepochybně byla mnohem niţší shoda, neţ v  případě 

Chorvatska. Pokud bychom region definovali  na základě organizace NATO, pak 

se bude jednat o atlantický bezpečnostní region, jehoţ členem se ze 

strategických důvodů stalo právě také Turecko.  Obzvláště po roce 1990 však 

můţeme tento region definovat i  na základě určitých sdílených hodnot nejen 

v oblasti  poli ticko-bezpečnostní,  a le i  společensko -kulturní,  a přítomnost 

Turecka se z  tohoto pohledu opět jeví jako problematická. Zajímavým případem 
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je také Izrael,  geograficky náleţejíc í do regionu blízkého Východu, kde je  však 

obklopen povětšinou nepřátelsky naladěnými arabskými státy. Ekonomicky  

i  geostrategicky by bylo moţno Izrael přičlenit  k  regionu evropskému či spíše  

atlantickému, nicméně jeho formálním členem Izrael není.  Případný vstup 

Turecka do Ev ropské unie nebo Ukraj iny a především Gruzie do NATO by pak 

nutně musel vést k  dramatickému přehodnocení celého konceptu evropského  

a atlantického regionu.  Je tedy třeba důsledně rozl išovat mezi geograficky,  

potaţmo téţ kulturně a historicky determinovaný m regionem a regionem ve 

smyslu regionalismu, tj .  regionu, který je podloţen insti tucionálně (viz výše  

uvedený příklad evropský region vs. region Evropské unie).   

Je tedy evidentní ,  ţe region ve smyslu regionalismu není přirozeným 

a neměnným konceptem, ale  naopak, ţe je konceptem sociálně konstruovaným 

a tudíţ proměnlivým. 10 Jako paralelu a potvrzení můţeme uvést členskou 

základnu evropské fotbalové asociace UEFA, do níţ náleţí  nejen zmíněné 

Turecko a Izrael ,  ale  také Gruzie, Arménie , Azerbajdţán a od nedávn a dokonce 

i  Kazachstán. V  současné době tak evropský fotbalový region sahá od Islandu 

a Kanárských ostrovů aţ po středoasi jské stepi.   

Výše uvedená obecná definice regionu je  tedy zřejmě pří l iš obecná na to,  

aby dokázala postihnout skutečnou podstatu regio nu. Tavares (2004: 5) ve své 

definici postihuje více aspektů spojených s  existencí regionu: region je  

konstrukce překračuj ící státní hranice, zaloţená na teritorial itě (geografické 

blízkosti) ,  s  určitou mírou jednotnosti  (definované v  termínech kulturních,  

historických, sociálních, poli tických či  ekonomických),  vytvářená v  procesu 

sociá lní interakce různých rozdílných aktérů a motivovaná různými a nezřídka 

protichůdnými principy. Podobně i Page (2001: 5) definuje region na základě 

více kritéri í  jako skupinu  zemí,  které vytvořily právní  rámec pro spolupráci,  mají 

mezi sebou významné ekonomické vztahy, mají záměr, aby spolupráce byla  

trvalá (tj .  existuje zde poli tická vůle k dlouhodobé spolupráci),  a  je zde moţnost 

toho, ţe se region bude vyvíjet či měnit.  V ř adě případů má také vznik regionu 

významnou bezpečnostní funkci a/nebo je spojen s otázkou identi ty (sdílené 

představy, sdílené zájmy).  

                                                 
10 Viz pojetí Alexandra Wendta, podle něhoţ mezinárodní vztahy jako celek jsou sociální konstrukce vnímaná státy 
a reprodukovaná jejich interakcemi, přičemţ stát a jeho identita jsou nestabilní a proměnlivé veličiny (citováno 
v Rosamond 2000: 172).  
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Celá koncepce regionu je navíc dále znepřehledněna dílčím členěním na 

pojmy jako makroregion, mezoregion, subregion či m ikroregion,  jej ichţ definice 

se často diametrálně l iš í .  Pojmem makroregion  se nejčastěj i  označuj í tři  

součásti světové ekonomické triády, tj .  evropský makroregion, asi jsko -

tichomořský makroregion a americký makroregion.  Při  pohledu na mapu světa je  

však zřejmé,  ţe čtvrtým makroregionem je Afrika (případně spolu s  arabským 

blízkým Východem),  byť jej í  pozice ve světové ekonomice je diametrá lně 

odlišná, a za samostatný makroregion by bylo moţno  označit také postsovětský 

prostor. 11 Pojem mezoregion je obvykle synonymem pro to, co se běţně 

označuje jako region bez bliţšího určení,  t j .  pro skupinu geograficky sousedíc ích 

států sdí lej ících stejné kulturní,  polit ické a ekonomické hodnoty ( mezoregiony 

západoevropský ,  b l ízkovýchodní ,  západoafrický, j ihoafrický, latinskoamerický ,  

indický ad.).  Pod pojmem subregion obvykle rozumíme menší geografický celek  

v rámci regionu vyznačující  se v  jeho rámci uţším spojenectvím (v  rámci 

Evropské unie například Benelux, Pobalt í  nebo Visegrádská čtyřka, v  Africe  

například frankofonní subregiony definované organizacemi UEMOA a CEMAC).  

Pojem mikroregion pak označuje menší celky na niţší neţ státní úrovni.  

V původním významu slova se jednalo o celky v rámci národních států , nyní  

však častě j i  jde o  formy příhraniční spolupráce mezi sousedí cími oblastmi dvou 

či více států s  podobnými socio -ekonomickými a  poli tickými charakteristikami 

a problémy. V  Evropě se jedná především o tzv. euroregiony, obecně pak dále 

o tzv. trojúhelníky růstu ( growth t riang les ) ,  rozvojové koridory,  vývozní výrobní  

zóny (export -processing zones )  a další  formy.  

Dalšími klíčovými pojmy jsou regionalizace a regionalismus.  Základní  

rozl išení mezi pojmy je, ţe regionalismus je poli tickým zájmem organizovat svět 

skrze regiony, zatímco regionalizace je procesem vytváření regi onů. V  zásadě 

existují  dva obecné typy regionalizace .  Ta můţe probíhat autonomně, a pak se  

jedná o spontánní typ spolupráce vyplývající ze vzájemné ekonomické závislost i ,  

nejčastěj i  v  podobě samovolného ekonomického a společenského sbliţování  

v příhraničních oblastech (typickým příkladem jsou tzv. euroregiony). Na druhé 

straně však regional izace můţe být chápána také jako projev či důsledek 

regionalismu, tj .  jako důsledek pol itického procesu vytváření regionů. V  kaţdém 

                                                 
11 Do nějţ samozřejmě jiţ nepatří pobaltské státy. 
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případě je výsledkem regionalizace ros toucí ekonomická provázanost v  rámci 

určitého geografického prostoru.  

Regionalismus je naproti tomu poli tickým projektem, vládní strategi í ,  

projevem geopoli tiky (Kučerová 2006a:  72), soustavou teoretických idejí   

a principů o procesu regional izace (Tavare s 2004: 7),  systémovým přístupem 

k ovl ivňování své pozice v  rámci mezinárodních vztahů (Kučerová 2006b: 80) či 

z hlediska nového regional ismu konkrétně obchodní a hospodářskou pol itikou 

státu směřujíc í k  l iberalizaci vztahů mezi dvěma či více zeměmi a přis pívající  

k jej ich těsnějším vazbám a vzájemné integraci (Cihelková 2007: 3).  

Regionalismus je vyjádřen geografickým územím (regionem), konkrétním 

regionálním projektem v  tomto regionu a jeho institucionalizací v  podobě 

regionální integrace (Spindler 2002: 7).  Je ovšem třeba mít na paměti ,  ţe oba 

pojmy jsou velmi úzce provázány a jedna a ta samá událost můţe být současně 

jak regional ismem, tak regionalizací –  viz např. Marshallův plán jako 

regionalismus z  pohledu USA a regional izace z  pohledu Evropy, stejně tak   

i  RVHP z pohledu SSSR a ostatních zemí bloku (Kučerová 2006a: 77) .  

Klasický regional ismus označuje spojení dvou a více zemí do regionu ve 

smyslu regionální integrace, nový regionalismus však přináší řadu nových variant 

integrace a tím také rozšiřuje spektrum uţívaných termínů. V  případě dohody 

mezi regionem a jednou další zemí, např. mezi EU a Jihoafrickou republikou,  

hovoříme o tzv. biregionalismu; jedná-l i  se o dohodu regionu s  více zeměmi,  

jako v případě dohody EU s členskými zeměmi EFTA, tj .  Norskem, Švýcarskem, 

Islandem a Lichtenštejnskem, hovoříme o tzv. multiregionalismu. Dohoda 

dvou regionů, například připravovaná dohoda EU -MERCOSUR, se označuje 

jako interregionalismus. Pro dohodu překračujíc í regiony, respektive jdoucí  

napříč regiony ve smyslu mezoregionů,  se vţil  termín transregionalismus 

(například dohody mezi EU a skupinou zemí ACP). Posledním termínem je pak 

subregionalismus označující  síť integrací v  rámci mezoregionu na úrovni  

subregionů.  

Protoţe africká integrace na úrovni m akroregionu je rozčleněna do 

několika fází a  zaloţena na integraci nejprve v  rámci mezoregionů, budou naším 

prvotním zájmem africké mezoregiony.  
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2.4.  Globalizace, multilateralismus a regionalismus  

Rozvoj regionalismu a nástup nového regionalismu vyvolal rozsáhlou 

debatu nad otázkou vztahu mezi regional ismem a globalizací ,  a zdal i  

regionalismus narušuje průběh mult i laterá lních jednání na půdě WTO. Ja gdish 

Bhagwati a  Paul Krugman patří mezi hlavní představitele  proudu, podle nějţ má 

regionalismus na průběh multi laterálních jednání negativní vliv. Protoţe kaţdý 

blok má zájem na maximalizaci výnosů integrace, vede podle nich regionalismus 

k posi lování ochranářských opatření členů vůči nečlenům, coţ se ve výsledku 

projeví na odklonu obchodu a soupeření mezi jednotl ivými regio nálními bloky. 

Nedochází však jen k  odklonu obchodu, ale také k  odklonu zájmů, kdy členské 

státy svou vyjednávací kapacitu věnují regionálnímu uskupení namísto WTO, 

coţ vede k  fragmentaci snah o l iberal izaci .  Dalším problémem jsou různé právní  

rámce a mechanismy řešení sporů mezi jednotl ivými uskupeními.  

Druhý proud naopak vnímá regional ismus jako součást celosvětové snahy 

po l iberal izaci obchodu. Regionální bloky sdruţují menší počet států, a proto je  

zde větší prostor pro dohodu. Regionální integrace vede  k l iberalizaci obchodu 

v rámci daného regionu, coţ působí jako podnět pro další l iberalizaci ve větším 

měřítku, a k zapojení  rozvojových zemí či  obecně malých zemí, které j inak na 

fóru WTO nemají významnější hlas. Regionální integrace sice vede k  odklonu 

obchodu, ale stejně tak vede k vytváření  obchodu, který v  souhrnu převyšuje 

odklon obchodu. V neposlední řadě představitelé tohoto proudu argumentují  

t ím, ţe regional ismus probíhá za souhlasu GATT a WTO, coţ znamená,  ţe 

nemůţe být v  rozporu s multi lateráln ími jednáními.  Argumentaci shrnuje 

Baldwin (1997: 884-885), ţe regionální integrace není náhraţkou mult i laterálních 

jednání , ale naopak je jej ich hybnou si lou za předpokladu, ţe nebudou vznikat 

uzavřená ochranná uskupení především mezi rozvojovými zeměmi, tj .  ţe 

regionalismus bude probíhat na bázi tzv. otevřeného regionalismu. Svůj koncept 

rozvíj í  v  tzv. dominové teorii  regionalismu (oba koncepty viz dále).  Baldwin 

(1997: 865) také upozorňuje na fakt , ţe státy, které po druhé světové válce stály  

u zrodu mul ti laterálních jednání, jsou tytéţ státy, které stojí  za nárůstem 

regionalismu v  90. letech. Empirická testování také naznačuj í ,  ţe regionální  

integrace má pozit ivní dopady na úroveň ţivota v  členských zemích  

a zanedbatelné dopady na úroveň ţivota v  nečlenských zemích (Burfisher et al .  

2003: 13).  Regionalismus vede č lenské státy k  ekonomickým reformám a tím 
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vytváří prostředí pro nástup globální l iberalizace obchodu (Tavares 2004: 14).  

Zatímco starý regionalismus ohroţoval multi lateral ismus, protoţe fakticky  šlo  

o rozšíření import subst i tu t ing st rat eg ie s  z národní na regionální úroveň, nový 

regionalismus je otevřenější ,  takţe spíše podporuje zapojení států do 

mult i laterálních jednání, neţ opačně (Sampson 2003: 9).  

Otázkou vztahu mezi regionalismem a multi lat eral ismem se ve své eseji  

obšírně zabývá Alan Winters a dochází při  tom ke zj ištění ,  ţe nelze jednoznačně 

potvrdit ani jednu z  teorií .  Jediné, co lze jednoznačně potvrdit,  je,  ţe vznik 

regionálních bloků nevede nutně k  bezprostřednímu pádu obchodního systému 

(Winters 1996: 45). Hrozbu pro multi lateral ismus představuje integrace mezi  

zeměmi na podobné ekonomické úrovni –  protoţe však nový regionalismus je  

charakteristický mj. nárůstem dohod Sever - J ih, spíše se zdá, ţe je s  multi -

latera l ismem kompatibilní  (Winters 1996: 36). Benefi t plynoucí pro určitou zemi  

z multi latera l ismu není ni jak dotčen regional ismem jiných zemí. Klíčovou 

otázkou je podle Winterse (1996: 54) to, v  jakém stavu se nyní nachází světová 

ekonomika, zdali  je uzavřená, nebo otevřená. Vliv r egionalismu na 

mult i lateral ismus je v  různých sektorech pravděpodobně různý, v  závislosti  na 

míře otevřenosti  obchodu v  daném sektoru. V  oblast i  obchodu se zboţím proto 

regionalismus působí spíše negativně,  zatímco kooperace v  j iných oblastech 

znamená spíše pozitivní dopad regionalismu. A protoţe dalším trendem nového 

regionalismu je rozšiřování spolupráce i  do dalších oblastí ,  neţ je obchod se 

zboţím, je  tímto potenciální  nebezpečí regionalismu omezeno.  

Empirické zkoumání regionalismu nepřináší  jednoznačně  přesvědčivé  

důkazy o tom, ţe by v  jeho důsledku docházelo k odklonu obchodu  

a uzavřenosti ekonomických bloků (Cihelková 2007: 88). Real ita tak zřejmě bude 

leţet někde uprostřed mezi oběma názory: regional ismus je  na jedné straně 

součástí globalizace jako  expanze trhů, současně je však na straně druhé také 

součástí reakce na globalizaci  ve smyslu zavádění ochranářských opatření proti  

postupujíc í otevřenosti trhů. Vzájemný vztah regionalismu a multi latera l ismu je  

tak zřejmě dvojkolejný: na jedné straně regi onalismus můţe sníţ it zájem států na 

mult i lateral ismu a můţe vést k  nerovnému a jen částečně probíhajícímu procesu 

l iberalizace, na druhé straně regionalismus pomáhá překonávat rozdělení Sever  

vs. J ih, a zvyšuje pozici slabých rozvojových států. Regionalis mus a mult i -

latera l ismus postupuj í v  interakci,  kdy regionalismus reflektuje to, ţe státy chtějí  
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rychlejší  a/nebo hlubší postup l iberal izace, neţ jak probíhá na globální úrovni 

v rámci multi laterálních jednání na půdě WTO (Tussie 2003: 114). Vztah mezi  

reg ionalismem a multi lateral ismem je dán nikol iv jej ich apriorním souladem či 

rozporem, a le v závislosti  na je j ich managementu ze strany klíčových 

ekonomických hráčů (Bergsten 1997).  

2.5.  Teorie nového regionalismu  

Teoretická reflexe procesu nového regionali smu se objevuje v  polovině 

90. let a během své krátké existence nabrala značné mnoţství různých koncepcí.  

Nelze tak mluvit  o jedné teorii  nového regionalismu, ale o různých teoriích 

nového regionalismu. Ty můţeme rozděli t  do dvou základních koncepcí (Odén 

1999: 175), první  z  nich představuje tzv. otevřený regional ismus. Jedná se 

převáţně o ekonomický koncept, který vnímá regionalismus jako součást 

global izace a jako dočasné druhé nejlepší  řešení na cestě ke globalismu. Fred 

Bergsten  (1997, nestránkováno) upozorňuje, ţe koncept otevřeného 

regionalismu byl při jat při vzniku tichomořské transregionální spolupráce 

APEC, aniţ by ovšem byl jasně definován.  Tento pojem můţe znamenat 

otevřený regional ismus ve smyslu otevřeného členství  regionálních obchodních 

dohod, coţ by ve výsledku mohlo vyúst it aţ v  univerzální členství jednoho 

uskupení a tedy dosaţení  globálního volného obchodu. Problémem tohoto 

přístupu je, ţe rozšiřování členství obvykle znamená zbrzdění prohlubování 

integrace. Otevřený regionalismus můţe také  být rea lizován na bázi doloţky 

nejvyšších výhod, ať j iţ  bezpodmínečné (rozšíření  l iberal izace obchodu na 

všechny obchodní partnery všech členů), nebo podmíněné (l iberalizace na 

nečleny za předpokladu, ţe i  oni  sníţí  či odstraní své obchodní bariéry pro 

členské státy).  Především druhá moţnost by vedla k  výraznému nárůstu 

l iberalizace obchodu ve světě, nečlenské země by se však musely vzdát svých 

ochranných opatření ,  aniţ by ovšem měly jakékoliv slovo v  rozhodovacím 

procesu regionální organizace, kvůli níţ s e protekcionismu vzdaly. Otevřený 

regionalismu dále můţe znamenat globální l iberal izaci (č i l i  souběh regionální  

l iberalizace a multi laterálních jednání WTO) nebo usnadnění obchodu (celní  

harmonizaci,  uznání  produktových standardů apod.).  Bergsten se násled ně 

přiklání k  formulaci  panelu nezávislých expertů APEC, která definuje čtyři  

prvky otevřeného regionalismu: a)  maximální jednostrannou l iberalizaci  obchodu 

a investic ; b) závazek sniţovat bariéry vůči nečlenským zemím; c) ochotu 
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rozšíři t l iberalizaci na nečlenské státy na základě reciprocity;  d) právo kaţdé 

členské země jednostranně sníţ it bariéry vůči nečlenům, ať j iţ podmíněně, nebo 

bezpodmínečně. Otevřený regionalismus je l iberal izace jdoucí za čl .  24 GATT, 

a proto povede k odstranění preferenčních dohod a usnadnění dosaţení  

globálního volného obchodu.  

Proti otevřenému liberalismu stojí  tzv.  UNU/WIDER projekt 12 více 

zdůrazňuj ící pol itický obsah regionalismu, který vnímá jako alternativu ke 

global izaci .  Regional ismus je podle nich nástrojem, který můţe dlo uhodobě 

překonat rostoucí globální polarizaci mezi státy a regiony.  Přední místo v  tomto 

proudu zauj ímá tzv.  nový regionalistický přístup ( new regional ism approach ,  NRA),  

pro nějţ jsou typické tři  rysy: překročení státně centrického modelu analýzy,  

rekonceptualizace pojmu region (není nadále pojímán jako daná a  neměnná 

enti ta) a propojení regional izace s  l idskou bezpečností a rozvojem.  Významným 

představitelem NRA je švédský poli tolog Björn Hettne ,  který přichází s  teori í  

geneze regionu ( regionness ) .  Hledání českého ekvivalentu tohoto novotvaru je 

poměrně obtíţné a v  českém prostředí doposud neustálené. Kučerová (2006a:  

82) namítá proti termínu Šárky Waisové regionotvornost , ţe pří l iš zdůrazňuje 

tvořivý element v  procesu regionalizace,  byť ta můţe být zcela samovolným a 

autonomním procesem. Namísto toho nabízí spojení geneze regionu,  které je  

přesnější ,  ale současně také neuchopitelnější .  Hledání jednoslovného ekvivalentu 

nakonec vede k přijet í  varianty regionnost,  která se však jako vhodnější jeví pro 

překlad j iného konceptu, regionhood (viz dále). 13 Pro Hettneho koncept proto 

budeme pouţívat j iný termín, regionita. Podle tohoto konceptu je vznik regionu 

endogenním procesem, který však probíhá v  různých regionech různě.  

Regionita probíhá na pěti stupních (Het tne 2003: 28-29), které značí  

rostoucí vnitřní kohezi regionu. Mezi těmito stupni však neexistuje automatický  

posun, naopak, proces regionalizace se můţe kdykol iv zastavit,  zvrát it a j ít zpět.  

První fází regionity je regionální prostor, t j .  prostor vymezen ý fyzickými 

bariérami. V  této fázi se jedná o region v  jeho klasickém geografickém pojetí ,  

kde nepůsobí ţádný regionalismus ani regionalizace.  Ve druhé fázi regionálního 

komplexu dochází k  nárůstu přeshraničních sociá lních vztahů, tj .  regional izaci ,  

ovšem autonomní,  nikoliv v  důsledku regional ismu. Ve třetí  fázi  regionální  

                                                 
12 UNU = United Nations University (Univerzita OSN), WIDER = World Institute for Development Economics 
Research (Světový institut pro rozvojový ekonomický výzkum). 
13 V duchu statehood – státnost, nationhood – národnost, regionhood – regionnost.  
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společnosti vznikají  formální regionální organizace, t j .  jedná se j iţ o důsledek 

regionalismu především v  rovině ekonomické. Čtvrtá fáze, regionální  

společenství,  je charakterizována vznikem nadnárodní občanské společnosti se 

sdí lenými hodnotami.  Posledním stupněm je pak regionální inst itucionalizovaná 

jednotka,  coţ lze ztotoţnit se vznikem federace, kdy region získává schopnost 

jednat jako jednotný samostatný aktér mezinárodního systému.  

Dopad globalizace je v  různých stupních geneze regionu různý, neexistuje 

ani jednotný proces regionalizace, ani jednotný regionalismus jako polit ická 

strategie. Protoţe existuje více neţ jeden regionalismus, rozlišuje Hettne několik 

dimenzí regionalismu (obchodní, monetární,  rozvojový, bezpečnostní)  a dvě 

úrovně regionalismu (niţší ,  t j .  subregional ismus, a vyšší ,  t j .  transregionalismus, 

interregionalismus a multiregionalismus).  V  neposlední řadě se zabývá také 

otázkou aktérů regional ismu. Hlavními aktéry na dále zůstávají  státy  

a mezinárodní organizace, jej ich pozice je však oslabena existencí a posi lováním 

dalších aktérů, jako jsou poli tičtí  l ídři  a el ity,  sféra byznysu, občanská 

společnost, vnější mocnosti ,  dárcovská komunita , nevládní organizace nebo 

nadnárodní korporace. Aktérem mezinárodní polit iky se stávají  také samy 

regiony, coţ úzce souvisí s  konceptem regionity: čím vyšší je stupeň regionity ,  

t ím více se stává region aktivním aktérem.  

V podobném duchu jako Hettne definuje také Andrew Hurrell (2004: 39 

an.) svých pět kategori í  regionalismu: regionalizace jako autonomní trhem 

vedený proces nárůstu společenských a ekonomických interakcí,  regionální  

uvědomění a identita jako sdílené vnímání příslušnosti k  určité komunitě,  

mezistátní spolupráce, regionáln í ekonomická integrace a regionální soudrţnost.  

Eva Cihelková (2007: 9 an.) rozšiřuje počet mezistupňů na jedenáct :  

regionalizace, regionální fórum (neformální otevřený dia log), preferenční 

dohoda, zóna volného obchodu, celní unie, komplexní zóna volného o bchodu, 

společný trh,  jednotný vnitřní trh, unie měnová, hospodářská a f inálně pol itická.  

Mezi další významné teorie tohoto proudu nového regional ismu patří  

koncepce světového řádu (world order approach ) ,  jej ímţ hlavním představitelem je 

Andrew Gamble. Základní premisou této koncepce je, ţe po konci studené 

války dochází  k  substanciální transformaci světového uspořádání směrem od 

národních států, aniţ by ovšem bylo zřejmé, jaké bude nové uspořádání . Podle 

Gambla (2001) jsou v  zásadě tři  moţné scénáře. Zaprvé nastane tzv.  
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hyperglobalizace. Globální ekonomické sí ly  získaj í  navrch nad polit ickými si lami 

a v důsledku toho dojde k insti tucionální konvergenci stávaj ících národních 

států, která vyúst í ve vznik kosmopoli tní globální společnosti a globální 

ekonomiky.  Přestoţe dochází k  oslabování role států, zatím se tento scénář 

nenaplňuje a světová ekonomika je nadále striktně mezinárodní,  nikoliv globální  

(tj .  nadnárodní). 14 Zadruhé nastane tzv.  nový medievalismus.  Tato koncepce 

předpokládá úplnou difuzi autori ty ve  směru od národních států k  dalším 

substátním a nadnárodním aktérům a výsledkem bude překrývaj ící se síť různých 

odlišných loaja l it ,  z  nichţ některé budou definovány teritoriálně a některé 

funkcionálně. Svět se tak vrátí do podoby, v  jaké byla Evropa před ustavením 

vestfálského systému. Praxe potvrzuje,  ţe národní státy jsou oslabovány,  

dochází ke smazávání hranic a loajal ita občanů j iţ není exkluzivně vázána na  

stát,  nicméně státní  identi ta a loajal i ta  je i  nadále výrazně si lnější ,  neţ 

alternativní zdroje autori ty. Oproti středověké Evropě zde navíc chybí  

jednoznačné pojí tko,  představované tehdy funkcionální autori tou v  podobě 

církve. 15 Třetím moţným novým světovým uspořádáním je pak regional ismus. Jde  

o poli tickou odpověď na globalizaci v  si tuaci,  kdy globa l izace vyvolává větší  

poptávku po mezinárodních veřejných statcích a redistribuce moci ve světovém 

systému naopak vede k  jej ich klesající nabídce. Zastara lost koncepce státní  

suverenity a praktická nedosaţitelnost funkčního globalismu vytváří prostor pro 

regionalismus jako moţné východisko (Teló 2001: 268), nabízí  totiţ  poskytování  

veřejných statků a současně korekci  negativních external it trhu.  

Hurrel l  a Fawcett(ová) shrnují pro a proti tohoto nového uspořádání  

(2004: 310 an.):  regional ismus můţe pozitivně  přispět k  vytvoření nového 

světového řádu,  protoţe regionální organizace mohou sehrát zásadní pozit ivní  

rol i  v dosaţení regionální bezpečnosti ,  mohou se stát pevným základem 

mezinárodní legitimity, mohou slouţit  jako mechanismus pro usnadnění 

mezinárodních vyjednávání a  mohou omezit  konfl iktní potenciál  v  regionu 

v důsledku ekonomické integrace, která obvykle výrazně zvyšuje cenu války pro 

všechny zúčastněné. Na druhé straně však regional ismus není  všelékem a nelze 

předpokládat , ţe všechna jeho očekávaná pozitiva budou automaticky naplněna.  

                                                 
14 S teorií hyperglobalizace jsou spojena především jména Kenichi Ohmae (The Borderless World: Power and 
Strategy in the Interlinked Economy, 1990), Robert Reich (The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st-
century Capitalism, 1991) a John Gray (After Social Democracy, 1996). 
15 S teorií nového medievalismu je spojen především Hedley Bull (např. The Anarchical Society: A Study of Order in 
World Politics, 1983). 
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Není j istota, ţe regionální uskupení převezmou břemeno odpovědnosti za 

regionální bezpečnost. Sdílení společného zájmu také nemusí nutně vést ke 

snadnému přijetí  všeobecně při jatelného poli tického postupu k  dosaţení toho to 

zájmu. Také se jednoznačně neprokázalo, ţe by vznik efektivních organizací byl  

na regionální úrovni snazší neţ na úrovni globální.  V  neposlední řadě jsou zde 

otázky efektivi ty a legitimity organizací.  

Otázce světového uspořádání se věnuje také j iţ zmíně ný Hettne (2005: 30 

an.),  který oproti Gamblovi zvaţuje více moţných scénářů, včetně neo -

vestfálského uspořádání, t j .  oţivení  národních států pod patronací OSN nebo 

dominantních mocností na základě sdí lených hodnot o stabil i tě a pořádku ve 

světě . V  zásadě však Hettne jako reálné vidí pouze dva moţné scénáře:  evropský 

světový řád zaloţený na mult i lateral ismu v  jeho regional izované podobě, tj .  svět 

bude rozdělen do několika regionálních inst itucionalizovaných bloků,  které 

budou navzájem provázány multidimenzi onálními partnerskými dohodami, nebo 

americký světový řád zaloţený na vojenské sí le a oddanosti ideji  svobody, kterou 

je třeba háji t i  za cenu uţit í  vojenské sí ly (tj .  evropský post -vestfálský systém vs.  

americký neo-vestfálský systém).  

Otázce světového řádu se věnuje také Richard Falk, podle nějţ je 

regionalismus ţádoucí alternativou vůči globalismu (moc nadnárodních 

korporací bez jakékol iv odpovědnosti ,  konzumerismus,  polarizace mezi regiony,  

marginalizace periferních regionů, tenze mezi trţními si lami a poskytováním 

veřejných statků), mil itantnímu unilatera l ismu a patologické anarchi i .   

Dalším poli tologickým konceptem spojeným s  novým regional ismem je  

teorie regionálního bezpečnostního komplexu Barryho Buzana. Přestoţe 

existuje globální  bezpečnostní interdependence,  ohroţení stabil i ty přichází  

především z  prostoru geografické blízkosti .  Regionální bezpečnostní komplex je  

důsledkem mezinárodní anarchie, difuze moci po skončení studené války  

a rostoucího významu nových nevojenských komponentů bezpečnosti (s ociální,  

ekonomická, environmentální ,  polit ická) a jej ich provázanosti .  Regionální  

bezpečnostní komplexy jsou charakterizovány uspořádáním jednotek a jej ich 

vnitřní diferenciací ,  vzorci přátelství a  nepřáte lství  a distr ibucí  moci mezi  

jednotkami (Buzan 2003: 143) .  Prvky nového regionalismu lze v  této koncepci  

spatřovat mj. v  tom, ţe regionální  bezpečnostní  komplexy překračují geografické 
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vymezení regionu, coţ nejjasněji  dokládá j iţ zmíněné více neţ padesát i leté 

členství  Turecka v  NATO. 

Nový regionalismus však zahrnuje řadu dalších teoretických konceptů,  

které překračují výše naznačené dělení.  Mezi ně patří např. Walter Mattli a jeho 

logika regionální integrace (Mattl i  1999, kap. 3).  Jeho teorie vychází z  klasické 

ekonomické teorie kladoucí důraz na význam tr ţních faktorů při integraci ,  je  

však doplněna o insti tucionální faktory, které maj í pro integraci  neméně důleţitý  

význam. Trh je garantem ekonomického růstu, insti tuce pak jsou garantem 

bezpečnosti a  sníţení integračních nákladů. Základním předpokladem 

ekonomické integrace je jej í  ekonomický přínos (vel ikost trhu, moţnost úspor 

z rozsahu, vyuţití  komparat ivních výhod, zisk ze zahraničních investic ,  

komplementarita  ekonomik).  Podnět k  integraci přichází  zezdola, nejčastěj i  ze 

strany sféry byznysu, která chce  změnit status quo ve snaze internalizovat 

externali ty křiţujíc í hranice v rámci určité skupiny zemí (Mattl i  1999: 46). Pokud 

není tento tlak zezdola a chybí poptávka, pak není ani reakce na straně 

poli tických el it a k  integraci nedojde (Mattl i  1999: 190).  Pokud zde je tlak 

zezdola, záleţí na reakci na straně nabídky, na ochotě polit ických elit ,  která je  

obvykle větší  v  době krize nebo v  době, kdy e l ita  potřebuje udrţet moc 

například ve volbách. První , slabou podmínkou integrace je komplexní  

insti tucionální  uspořádání včetně central izovaného mechanismu monitoringu 

průběhu integrace a případného vynucení dohodnutých pravidel,  nejlépe 

s přímým přístupem občanů k  němu. Druhou, si lnou podmínkou integrace je  

pří tomnost respektovaného tahouna integrace.  

Tuto vnitřní logiku integrace pak doplňuje jej í  vnější logika. Integrace má 

dopady na nečlenské státy, které ztrácí přístup na trhy členských zemí a dochází  

k odklonu obchodu a investic. Je - l i  tento odklon významný, přichází první  

integrační  odpověď, nečlenský stát  se bude snaţit stát se členem existuj ícího 

integračního uskupení. Pokud se to z  důvodu nepřijetí  nebo vysokých vstupních 

nákladů nepodaří ,  přichází druhá integrační odpověď, t j .  zaloţení vlastní  

integrace. Vznik regionální integrace tak má dominový efekt a  vyvolává 

odpověď v  podobě vzniku dalších integrací .  

S tématem dominového efektu pracuje také Richard Baldwin a jeho 

dominová teorie  regionalismu. Baldwin odmítá dva běţně přij ímané 

předpoklady, ţe regionalismus je  reakcí  na pomalý postup multi laterá lních 
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jednání a ţe je důsledkem změny postojů USA. Praxe ukazuje , ţe neevropská 

schémata jsou neschopna řešit komplexní obchodní otázky a zůstávají   

u odbourávání kvót a cel ,  jehoţ dojednání je na regionální úrovni ste jně obtíţné  

jako na úrovni globální  (Baldwin  1997: 875).  V případě druhého tvrzení  

dokazuje , ţe USA se snaţi ly o ekonomické dohody s  Kanadou j iţ od 19. stolet í   

a především pak po druhé světové válce , kdy naráţely na odpor kanadské strany 

(Baldwin 1997: 869).  Přichází proto s  jednoduchým ekonomickým  vysvětlením 

regionalismu v podobě dominové teorie:  vznik jakékol iv zóny preferenčního 

obchodu vede k odklonu obchodu a investic, coţ v  nečlenských zemích vyvolá 

tlak na připojení  se, nebo, v  případě neúspěchu přístupových jednání, na 

zaloţení  vlastní preferenční dohody (Baldwin 1997: 877).  

Jiţ na začátku této podkapitoly jsme uvedli koncept regionnosti  

(regionhood ) ,  se kterým přichází Luk van Langenhove. Regiony jsou zčásti  

fyzickou reali tou, zčást i  sociální konstrukcí a regionnost označuje to, co region 

odlišuje od neregionu, t j .  vlastnosti dané regionu. Podle Langenhova má 

regionnost čtyři  základní charakteristiky:  zaprvé region charakterizuje systém 

mezinárodních aktů v  domácí i  mezinárodní sféře . Na domácí  úrovni se jedná  

zejména o legit imitu vlády ve vztahu k zahraničně pol itickým aktům, na úrovni 

mezinárodní pak o schopnost regionu být aktérem mezinárodní poli tiky , na 

základě sdílených hodnot a principů definovat pol itické priority, na základě 

těchto principů formulovat koherentní pol itiky a konkrétní  pol i tická rozhodnutí 

a následně tato rozhodnutí aplikovat do praxe. Region tedy musí mít k  dispozici  

poli tické nástroje a musí mít dostatečnou kapacitu na jej ich uţití .  V  neposlední 

řadě je klíčová také schopnost jednat s  ostatními aktéry systému. Zadruhé,  

regionnost definuje region jako racionální  systém se znaky státnosti .  Do značné 

míry se totiţ region chovají  jako klasické vestfálské státy , u nichţ existuje jasná 

vazba mezi  hodnotami a z  nich vyplývajícími cí ly  na jedné straně a prostředky 

k jej ich naplnění na straně druhé. Zatřetí ,  region je výsledkem reciprocity 

v dialogu mezi  různými sociálními aktéry. Region nevzniká sám o sobě,  ale  

v procesu tzv.  regionifikace, tj .  uznání regionu jako regionu ze strany j iných 

aktérů (států, mezinárodních organizací,  j iných regionů), ať j iţ vědomého či  

nevědomého. A za čtvrté, region je generátorem a komunikátorem významů  

a identi ty. Sociální procesy tedy působí obousměrně, nejen ţe sociální interakce 

a sdílené představy a hodnoty (spolu)vytváří region, a le následně se také region 
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jako nová enti ta významnou měrou podíl í  na formování identi t sociálních 

aktérů. Stručně shrnuto, regionnost je definována třemi strukturálními aspekty :  

jednotou, sociální identi tou a del imitací fyzických hranic (Langenhove 2003, 

nestránkováno).  

Právě otázka identi ty je společným jmenovatelem třetí  velké skupiny teorií  

nového regional ismu. Iver Neumann zavádí koncept budování regionu ( region-

bui lding ) jako analogii  budování národů (nation-bui ld ing ) ,  které je bytostně 

spojeno s  procesem vytváření kolektivní identi ty na základě představy  

o regionu jako společenství (vychází z  konceptu představy společenství,  imagined 

communi t ie s ,  Benedicta Andersona). Stejně jako na úrovni národů i v  případě 

budování regionu je  nezbytná pří tomnost poli tických ak térů, kteří jsou motory 

tohoto procesu ( region-bui lders) .  Potřeba budování regionální identi ty je  

důsledkem uspořádání postbipolárního světa, který je charakterizován nárůstem 

rival ity a vyjednávání  a poklesem hierarchičnosti a vedení (Hveem 1999: 101).  

Protoţe jakákoliv forma globálního vládnutí je nedosaţitelná, objevují se 

regionální projekty,  jej ichţ ţivotaschopnost je  podmíněna je j ich legitimitou, 

vycházející jak z  efektivi ty uskupení (kolektivní blaho,  řešení konfliktů, alokace 

zdrojů,  posí lení vyjednávací pozice),  tak z  budování kolektivní  identity  (Hveem 

2003: 83) .  
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3.   Vývoj africké ekonomické integrace  

Počátky africké integrace lze datovat j iţ do konce 19. století ,  kdy 

francouzská koloniální správa v  roce 1895 zavedla společnou správu pro 

všechny své západoafrické kolonie (Francouzská západní Afrika , AOF).  

O patnáct let později  provedla stejný krok také pro své kolonie ve střední Africe 

(Francouzská rovníková Afrika, AEF). Vedle vlastních rozpočtů pro jednotlivá 

teri toria byl zřízen také společný rozpočet pro kaţdou z  federací ,  v  jej ichţ rámci  

probíhal volný obchod a byla prováděna jednotná polit ika týkajíc í se mj.  

produkce a vývozu zemědělské produkce a rozvoje dopravní infrastruktury.  

V roce 1945 začaly kolonie spolupracovat také v  měnové oblasti ,  kdyţ 

francouzská vláda v  reakci  na poválečné oslabení  francouzského franku a  jeho 

devalvaci po podepsání Breton -Woodských dohod zavedla pro kolonie vlastní  

měnové jednotky (v západní Africe a ve střední Africe frank CFA, v  Oceánii  

frank CFP) s fixním kurzem k  francouzskému franku ve výši  50:1,  vyjádřeno 

v hodnotě francouzského franku po měnové reformě ve Francii  v  roce 1960 16.  

Integrační snahy se objevují také v  britské části  Afriky. Na j ihu Afriku 

vznikla  v roce 1910 nejstarší doposud funkční celní unie na svě tě mezi  

Jihoafrickým svazem, Bečuánskem, Basutskem a Svazi jskem. 17 Ve východní část i  

kontinentu od roku 1919 fungovala celní unie mezi Keňou a Ugandou, k  níţ se  

o deset let později  přidala také Tanganika. 18 Nejdále došly integrační snahy ve 

střední Africe, kde Severní  Rhodesie, Jiţní Rhodesie a Ňasko 19 vytvoři ly v  letech 

1953-63 federaci.  Také ve francouzské části  se objevují pokusy o vytvoření  

poli tické federace, existence Federace Mal i však měla ještě kratší trvání (1959 -

1960).  

Všechny uvedené pokusy mají svůj základ v  koloniální době a vycházely 

primárně ze zájmů koloniálních mocností .  Otázka integrace nicméně dominovala 

také období pozdní dekolonizace,  kdy nově vznikající  státy hledaly prostředky,  

jak uchovat a posíl i t svou nově nabytou suverenitu, a  souča sně jak se odkloni t  

od negativně vnímaných koloniálních ekonomických vzorců. Na přelomu 

50. a 60. let tak i  na africký kontinent dorazi la první vlna poválečného 

                                                 
16 Původní kurs byl 1 frank CFA = 1,7 francouzského franku, od roku 1948 do roku 1960 pak byl fixní kurs na 
úrovni 1 frank CFA = 2 francouzské franky. 
17 Bečuánsko, dnes Botswana a Basutsko, dnes Lesotho. 
18 Tanganyika, pevninská část dnešní Tanzanie. 
19 Severní Rhodesie, dnes Zambie; Jiţní Rhodesie, dnes Zimbabwe a Ňasko, dnes Malawi. 
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regionalismu, charakteristická vznikem multifunkčních kontinentálních 

organizací.  V  Africe tento typ organizace představovala Organizace afr ické 

jednoty (OAU), zaloţená v  květnu 1963 v  Addis Abebě. Cesta ke vzniku 

celoafrické organizace však nebyla jednoduchá. Představy o vzniku této 

organizace vycházely z  panafrického hnutí ,  které bylo přesvědčeno o nutnosti  

spolupráce afrických států jak v  polit ické, tak v  ekonomické oblasti .  Plány 

prvních neformálních panafrických organizací jako Organizace solidari ty l idu 

v Asii a Africe (AAPSO) nebo Celoafrická l idová konference (AAPC) kladly na 

ekonomickou spolupráci velký důraz,  coţ se mělo projevit mj. v  koordinaci  

procesu industrial izace, v  rozvoji obchodu v rámci třet ího světa a se zeměmi 

socia l istického bloku či vznikem Africké rozvojové banky a Africké rady  

ekonomické spolupráce. Jiţ  krátce po osamostatněn í afrických států však 

vyvstaly spory o to, zda spolupráce má probíhat čistě jen v  ekonomické rovině,  

nebo také v  rovině polit ické, a případně v  jaké formě. Teprve opuštění radikální  

teze na vznik afr ické federace umoţni lo sblíţení  obou táborů a vznik OAU.  Při  

vzniku organizace však nakonec byla otázka ekonomické spolupráce víceméně 

opuštěna a Charta OAU hovoří jen velmi vágně o koordinaci a intenzifikaci  

spolupráce ve snaze docíl i t zvýšení ţivotního standardu obyvatel Afriky (článek 

2, bod 1) a o koordinac i a harmonizaci polit ik v  ekonomické oblasti ,  především 

v oblastech dopravy a komunikací (č lánek 2, bod 2) . Racionále OAU dle Charty 

spočívalo hlavně v  udrţení hranic nových států a zabránění separatist ickým 

tendencím (zásady nedotknutelnosti  hranic a nevm ěšování se do vnitřních 

záleţitostí j iných států). Hlavní agendou organizace se stalo dokončení 

dekolonizace především portugalských kolonií a boj proti j ihoafrickému 

apartheidnímu reţimu. Na základě kapitoly 8 Charty OSN také regionální  

organizace měla plnit  roli  mediátora konfl iktů, coţ ovšem v  případě OAU byla 

spíše chimérická představa. Většina konfl iktů totiţ byla vnitrostátní povahy, coţ 

OAU znemoţňovalo jakýkoliv účinný zásah.  

Na celokontinentální  úrovni se tedy ekonomická spolupráce přesunula na 

j iné organizace, především Hospodářskou komisi OSN pro Afriku (UNECA),  

která byla za loţena v  roce 1958 jako jedna z  pěti  regionálních komisí  pod 

patronací Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC) s  cílem podporovat 

hospodářský a sociální rozvoj, mezinárodní spolupráci a regionální integraci  

v Africe.  Role této organizace se nicméně fakticky omezi la na to,  ţe vytvářela  
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fórum pro budování společné pozice členských států na globálních fórech 

a monitorovala, zda č lenské státy dodrţují závazky, k  nimţ se na globální úrovni 

zavázaly. Později  se přidala i  funkce poradenství a technické pomoci při  

budování regionálních integračních kapacit,  aniţ by ovšem sama v  regionální  

integraci hrá la aktivnější roli .  V  roce 1964 byly pod patronací  UNECA africkými 

státy zaloţeny Africká rozvojová banka (AfDB) a později  také Africký rozvojový 

fond (ADF) jako konkrétní nástroje hospodářského a sociá lního rozvoje Afriky.  

Náplní jej ich č innosti je poskytovat jak vládám, tak soukromým společnostem 

půjčky a technickou pomoc pro invest ice do rozvojových projektů v  členských 

zemích a koordinovat rozvojové projekty v  jednotl ivých zemích. Aţ do 90. let  

však banka plnila  svou funkci jen velmi omezeně,  teprve v  roce 1998 byl  pod 

tlakem akcionářů (především pak mimoafrických, vedle 53 afr ických č lenů má 

banka totiţ také 25 mimoafrických členů včetně USA, Velké Británie, Francie 

nebo Číny) vyměněn management a banka začala směřovat svou činnost ke 

skutečně rozvojovým projektům. Jiţ z  toho je však zřejmé, ţe vliv AfDB na 

ekonomickou integraci v  Africe byl také nepří l iš významný.  

Ekonomická spolupráce se tak mj. i  pod vlivem počínající regionáln í  

integrace ve střední a Latinské Americe přesunula na regionální úroveň,  jak 

ostatně předpokládala  UNECA. V  roce 1967 byla spolupráce ve Východní Africe 

forma l izována vznikem Východoafrického společenství (EAC), o dva roky 

pozděj i  byla v  nových podmínkách po osamostatnění bývalých koloni ích 

renegociována Jihoafrická celní  unie (SACU), v  60. letech také vznikly celní unie 

v bývalých frankofonních koloniích spoje ných frankem CFA (UDEAO/CEAO 

a UDE/UDEAC) a organizace ekonomické spolupráce mezi všemi 

frankofonními státy (OAMCE/UAMCE). Všechny tyto organizace nicméně 

vznikly v přímé návaznosti na koloniální integrační snahy. To do značné míry 

platí  i  o měnové uni i mezi  Rwandou a Burundi,  která se ovšem rozpadla j iţ  

v roce 1964.  

Na přelomu 60. a 70.  let tedy i  do Afriky dorazila druhá vlna poválečného 

regionalismu. V podmínkách Afriky šlo především o reakci na nepříznivé 

ekonomické a polit ické prostředí mezinárodního s ystému, ve většině případů 

však spolupráce přestoţe byla zaští těna ekonomickými motivy, měla spíše 

poli tické pozadí –  viz například vznik SADCC jako protiváhy zemí j iţní Afriky 

proti Jihoafrické republ ice. Jak podotýká McCarthy (1999a: 16) , integrace 
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v Afr ice můţe být nahl íţena jako politický konstrukt drţený pohromadě 

ekonomickým cementem. Za integrací stála snaha po postkoloniální konsol idaci  

států, zvýšení negociační sí ly afrických zemí či zamezení neokolonia l ismu 

vlastním ekonomickým rozvojem podpořená představami o ekonomické 

racionali tě integrace (zvětšení trhů povede k  nárůstu obchodu, industr ial izaci ,  

pří l ivu invest ic a zvýšení konkurenceschopnosti ) .  Na rozdí l od poválečné 

Evropy nebyla africká integrace vedena otázkou hledání míru a bezpečnosti ,  coţ  

můţe být jednou z  příč in je j ího neúspěchu -  africké organizace totiţ pouze 

výjimečně uspěly, dokud k  ekonomické a rozvojové agendě nepřipoji ly také 

bezpečnostní  agendu (Fawcett 2008: 12). Otázky ekonomického rozvoje 

a národní prosperity patř í do oblasti  tzv. low pol i t i c s ,  coţ zřejmě vedlo k menší 

ochotě vzdát se své suverenity , neţ by tomu bylo v  případě klíčových 

bezpečnostních témat z  oblasti  high pol i t i cs .  Navíc suverenity teprve nedávno 

získané a o to více střeţené. Základy spolupráce vycházely z  ideologie 

panafrikanismu, ale  postupem času převládl poli tický a ekonomický 

nacional ismus a emoční spíše neţ racionální poli tika (Julienne 1967: 345).  

Kolektivní organizace tak často jednaly na bázi nejniţšího společného 

jmenovatele,  na němţ se bylo moţno shodnout –  a toho v prostředí hlubokých 

ideologických rozporů nebylo mnoho…  

Africký regionalismus však ve své první fázi  neměl šanci na úspěch 

i  z j iných důvodů. Řada států se podle sovětského vzoru vzhlédla v  centrálním 

plánování ekonomik,  a i  prozápadně orien tované kapital istické státy zvoli ly  

etatist ické ekonomické poli tiky , byvše vedeny představou,  ţe stát bude nej lépe 

řídit ekonomiku na cestě z  chudoby a ţe jedině stát je kapacitně schopen 

zvládnout řídit velké rozvojové projekty. Ve skutečnosti to vedlo k  přizpůsobení 

ekonomik potřebám vládnoucích eli t ,  korupci ,  nepotismu, klientelismu 

a rozsáhlým defraudacím. Analogicky v  polit ické rovině téměř všechny afr ické 

státy přešly  na model vlády jedné strany jako jediného nástroje k  řešení  

potenciálních etnických svárů.  Výsledkem zvoleného poli tického 

i  ekonomického modelu bylo uţívání státních peněz na financování špatně  

řízených a neefektivních státních a polostátních molochů.  Téměř všechny 

africké státy zvoli ly pro svůj  rozvoj strategii  industria l izace nahrazují cí dovoz 

( import subst i tu t ing industr ial izat ion ) ,  která spočívala  v  uzavření ekonomiky za 

ochranou vysokých cel tak, aby se mohl začínající a doposud globálně 
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nekonkurenceschopný průmysl rozvíjet.  Ve skutečnosti tato strategie vedla 

k ještě větší ztrátě konkurenceschopnosti ,  protoţe uzavřené ekonomiky se  

odřízly od dodávek technologií ,  které neměly, a průmysl,  který se rozví jel jen 

velmi pomalu, tak nebyl schopen ani kvalitou, ani cenou konkurovat na 

světových trzích. Tato strategie se tak ukázala jako velm i neefektivní a spíše  

rozvoj brzdící .  Negativní dopad pak samozřejmě měla na regionální integraci –  

státy se formálně snaţily strategi i  ISI přenést z  národní úrovně na regionální ,  

odstranit bariéry ve vnitřním obchodu a rozví jej ící se regionální obchod 

ochránit  vysokými celními bariérami. Protoţe však pří jmy z  cel  tvořily výraznou 

poloţku ve státních rozpočtech, tak i  přes relativně nízký objem regionálního 

obchodu nebyly státy ochotny se těchto příjmů vzdát a l iberalizaci vnitřního 

obchodu zbrzďovaly.  Řada  autorů věnujíc ích se problematice africké integrace  

se navíc shoduje v  tom, ţe minimálně v  krátkodobém horizontu vznik celní unie  

mezi rozvojovými zeměmi  vede spíše k odklonu obchodu, neţ  k jeho vytváření.  

A protoţe veškerá spolupráce probíhala č istě na m ezivládní úrovni, neexistovaly 

ţádné mechanismy, které by státy donutily aktivně plnit  dohodnuté závazky.  

V neposlední  řadě pak v  Africe nebyl splněn snad ţádný z  předpokladů pro 

úspěšnou integraci,  obzvláště v  porovnání například s  Evropou –  namátkou 

komp lementarita  produkce,  vysoká míra regionálního obchodu, určitá úroveň 

ekonomického rozvoje, jasné cí le a zájmy aktérů a  oddanost aktérů cí lům, si lní  

nadnárodní aktéři jako tahouni integrace  (např. v  privátní sféře),  dostupnost 

finančních zdrojů,  jasné mechanismy pro řešení sporů, existence regionální 

identity,  potenciá l neekonomické spolupráce,  odhodlání k  hlubší  integraci,  

kooperace s občanskou společností ,  ochota delegovat národní pravomoci na  

nadnárodní úroveň (blíţe viz např.  Mittelman 1999: 31 nebo Hve em 1999: 108).  

I přes ambiciózní schémata l iberalizace obchodu tak aţ do počátku 90. let nikde 

k ţádné l iberalizaci nedošlo. Jak shrnuje Odén (1999: 174), je  neúspěch afr ické 

integrace zapříčiněn tím, ţe se jedná o polit ické projekty, ale  jej ich cí le jsou 

vţdy vyjádřeny v  ekonomické integraci,  která je ovšem zaloţena na 

předpokladech ekonomické struktury a  úrovně rozvoje, které jsou velmi 

vzdáleny od real ity účastnických zemí. Bischoff (2004: 123) k  tomu doplňuje, ţe 

státem řízená integrace (na rozdíl od si lného zapojení zájmových skupin 

v poválečné Evropě) je sice si lná v  rétorice, ale slabá v  implementaci ,  coţ 

přesně vykresluje postup africké integrace. Regionalismus byl  často strategi í  
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poli tických l ídrů, jak zvýšit status sebe sama a  svých reţimů jak uvni tř své země, 

tak v rámci regionu a kontinentu, aniţ by se ovšem za integrační rétorikou 

skrýval reálný poli tický zájem.  

Pod t lakem ekonomických otřesů 70. let spojených především se  dvěma 

ropnými šoky a nárůstem cen ropy a na druhé straně s  poklesem cen 

zemědělských komodit na světových trzích začaly afr ické státy hledat cesty, jak 

zintenzivnit regionální spolupráci.  V  roce 1979 byla na summitu OAU přijata  

Monrovijská deklarace s poţadavkem nového ekonomického řádu pro Afriku 

v podobě kontinentálního ekonomického společenství,  k  němuţ se je moţno 

dobrat jen spoléháním se na vlastní sí ly  při ekonomickém rozvoji .  Pro realizaci  

deklarace při jaly  v roce 1980 africké státy Lagoský akční plán ekonomického 

rozvoje (LPA), který ovšem plně reflektoval převládajíc í  id eologi i  ISI 

a zdůrazňoval nutnost dosaţení kolektivní  soběstačnosti  v  rámci Afriky skrze 

integraci trhů. Afrika byla rozdělena do tří  regionů a kaţdý z  nich měl projí t  

postupným vývojem ze zóny volného obchodu přes celní unii aţ k  hospodářské  

unii ,  které měly slouţit jako základní stavební kameny pro vznik celoafrické 

hospodářské unie v  roce 2000. Podobně i  v oblasti  f inančních otázek mělo dojít  

ke vzniku regionálních zúčtovacích bank a následně je j ich sloučením ke vzniku 

Africké platební unie . V  západním regionu j iţ existovalo Hospodářské sdruţení  

západoafrických zemí (ECOWAS), ve střední Africe rozšířením frankofonního 

UDEAC vzniklo Hospodářské sdruţení  středoafrických zemí (ECCAS), ve 

východní a  j iţní Africe vznikla Zóna preferenčního obchodu (PTA).  Po de seti 

letech však bylo zřejmé, ţe plán rozvoje je v  troskách a schválený harmonogram 

je naprosto nereálný,  l iberalizace obchodu totiţ v  80.  letech nikam nepokroči la 

a moţnosti  ekonomické spolupráce se spíše sníţi ly,  neţ zvýšily.   

Téměř všechny africké státy  se totiţ v  80. letech dostaly do velkých 

ekonomických problémů spojených s  velkým nárůstem zahraničního dluhu. Ve 

spolupráci se Světovou bankou (WB) a Mezinárodním měnovým fondem (IMF) 

zaháji ly ekonomické reformy v  rámci tzv. programů strukturální přeměny  (SAP),  

které spočívaly v  l iberalizaci trhů a obchodu, devalvaci nadhodnocených měn, 

větším zapojení privátní sféry do ekonomického rozhodování, vytvoření  

podmínek pro zahraniční invest ice, privatizaci .  Nárůst obchodu v  rámci 

afrických regionů v  první polovině 90.  let lze přič íst právě jednostranné 

l iberalizaci  obchodu v  rámci SAP, nikol iv nerealizovaným závazků l iberalizace 
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v rámci formálních regionálních dohod. Bohuţel ,  doposud velmi omezená míra  

hospodářské spolupráce mezi státy vedla k  tomu, ţe programy  SAP probíhaly na 

národní úrovni dle místních podmínek bez jakékoliv koordinace. SAP se tak  

v důsledku staly spíše destabil izující  s i lou, protoţe jej ich implementace vedla 

k růstu nerovnosti ve společnosti a ke zhoršení ţivotních podmínek chudších 

vrstev obyvatelstva.  Jednou z  reakcí na dopady SAP tak bylo opětovné 

zdůraznění ekonomické soběstačnosti  a  víry v  regionální integraci.  Nový 

entuziasmus pro regionalismus však vyplýval i  z  obavy z marginalizace Afriky  

vedle triády ekonomických center (Evropa, USA,  východní Asie) a také  

z pozitivního příkladu integrace v  Evropě a Americe (EU, NAFTA) a současně 

v obavě z  dopadů této integrace na Afriku.   

V roce 1991 proto afr ičtí  představitelé podepsali  tzv.  Abujskou dohodu 

(platná po ratifikaci  dvěma třetinami členů  OAU v květnu 1994), která měla  

nastartovat skomíraj ící proces regionální integrace.  I nadále afr ické státy 

prosazovaly vizi ,  ţe ekonomickou bezpečnost a  udrţitelný rozvoj v  Africe lze 

zajisti t jen prostřednictvím rozvoje regionálních trhů a regionálních 

produkčních struktur. Cílem dohody byla  podpora ekonomického a sociálního 

rozvoje, mobil izace vnitřních zdrojů,  maximální hospodářská spolupráce 

a koordinace a harmonizace pol itik v  rámci regionů. Jej ich počet se zvýšil  na pět 

(nově severní UMA, dále západn í ECOWAS a střední ECCAS a nyní j iţ  

samostatně východní PTA/COMESA a j iţní SADCC/SADC) a na základě těchto 

pěti regionálních uskupení mělo dojí t ke vzniku tzv. Afrického hospodářského 

společenství (AEC). Oproti LPA byl časový harmonogram výrazně prodlouţen  

a byl rozdělen do šesti  fází :  vznik regionálních bloků ve všech regionech (1999),  

postupujíc í integrace a harmonizace hospodářských poli tik v  rámci regionů 

(2007), vznik zóny volného obchodu a celní unie v  kaţdém regionu (2017), vznik 

celokontinentální ce lní unie (2019), vznik afrického společného trhu (2023) 

a konečně vznik hospodářské a měnové unie (2028). Výsledkem AEC měla být 

nejen měnová unie a tedy jednotná měna („afro“) a společná centrální banka, ale  

také celoafrický parlament s  nadnárodními pravomocemi a celoafrický soudní 

tribunál.  Dohoda také na rozdíl od předchozí inic iativy volá po větším zapojení  

občanské společnosti  a privátní sféry. V  90. letech konečně afr ická integrace 

začíná sice pomalu, ale postupovat vpřed –  do značné míry i  vzhledem ke změně 

agendy. Africké státy se jednak snaţí prohloubit dosavadní velmi mělkou 
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integraci v  oblasti  odstraňování obchodních bariér,  ale také se snaţí rozšíř it  

spolupráci  do dalších oblastí ,  jako je  např. rozvoj infrastruktury.  Místo 

ekonomického růstu tak Afrika začíná klást  důraz na ekonomický rozvoj  

(Gambari 1991: 11). Na čelní místo agendy se dostává také poznání, ţe integrace  

nebude moţná bez dosaţení míru v  regionu, a integrace tak z ískává také si lný 

bezpečnostní  akcent.  

V roce 1999 (s platností od července 2002) se OAU mění v  Africkou uni i  

(AU) a při j ímá Nové partnerství pro africký rozvoj (NEPAD) jako program 

hospodářského rozvoje Afriky. Ustavuj ící akt Africké unie (CAAU) se 

v Preambuli hlásí k  cílům Abujské dohody a v  textu se dále odvolává na 

regionální integrační  uskupení a nutnost koordinace a harmonizace jej ich 

integračních snah (č lánek 3, bod l) .  Akt také zakládá vznik Panafrického 

parlamentu a Soudního dvora a  předpokládá vznik Africké centrální banky,  

Afrického měnového fondu a  Africké investiční banky,  aniţ by ovšem 

specifikoval postavení a pravomoci těchto orgánů.  Poprvé také dochází  

k expl icitnímu prolomení zásady nezasahování do vnitřních záleţitostí č lenů,  

kdyţ Akt dává právo africkým jednotkám rychlé reakce intervenovat v  členském 

státě v  případě válečných zločinů, genocidy a zločinů proti l idskosti (článek 4,  

bod h). Vznikem AU dostává integrační proces novou dynamiku, která je však 

brzděna nárůstem počtu organizací,  který někol ikanásobně převyšuje původně 

plánovaný počet pěti regionů. Sa motná AU v  současné době za pi l íře  AEC 

uznává osm uskupení, k  původním pěti přibyly východoafrické EAC, IGAD 

v Rohu Afriky a sahelský CEN -SAD –  obě poslední shodou okolností stejně 

jako severoafrická UMA v  současné době fakticky nefungují .  V rámci NEPAD 

také vznikl  Africký hodnotící mechanismus (APRM) jako nástroj hodnocení  

kvality  ekonomického, polit ického a sociálního vládnutí .  Jedná se o první  

kontinentální mechanismus dohledu nad kvalitou vládnutí  v  jednotl ivých 

zemích, který sice nemá exekutivní pravomoci a účast v  něm dobrovolná,  

nicméně polovina zemí se jej účastní a první z  nich úspěšně prošly testem 

vládnutí (mezi prvními například Ghana).   

Vedle mult i laterálních afrických aktivi t existuje v  Africe také řada dalších 

obchodních dohod směřujících mimo  kontinent. Dlouhodobě udrţuje s  Afrikou 

obchodní vztahy Evropská unie, která v  rámci dohod z  Yaoundé a Lomé 

garantovala africkým zemím nereciproční výhodu v  podobě bezcelního přístupu 
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na evropské trhy. Na některé citl ivé zemědělské výrobky však byly uvale ny 

kvóty, coţ potenciální výhody pro africké producenty poněkud omezilo. V  roce 

2001 EU spusti la iniciativu Vše kromě zbraní (EBA), která garantuje zemím 

charakterizovaným jako nejméně rozvinuté země (LDC) bezcelní a bezkvótový 

přístup na evropské trhy pro  veškerý dovoz, s  přechodnými omezeními pro 

banány (do 2006), cukr a rýţi (do 2009). Na základě Dohody z  Cotonou (2000)  

začala EU vyjednávat nové, reciproční dohody, které fakticky vytvoří mezi EU 

a pěti  africkými regiony zóny volného obchodu. Podle Mary B urfisher et al .  

(2003: 8) se jedná o krok správným směrem, protoţe nereciproční preferenční 

přístup vede k  tomu, ţe se ekonomická aktivi ta udrţuje v  tradičních sektorech 

a zpomaluje se proces industrial izace. Podobně také USA v  rámci Zákona 

o africkém růstu a pří leţitostech (AGOA) od roku 2000 garantují  africkým 

zemím nereciproční  přístup na svůj trh, především v  oblasti  texti lních výrobků, 

květin a některých zemědělských výrobků. Jihoafrická republika jako nejsi lnější  

ekonomika regionu má vlastní bi laterální obchodní dohody s EU, j iho -

americkými státy (MERCOSUR), Čínou a Indií .  

Z hlediska tématu práce se nicméně nebudeme zabývat ani celoafrickými 

snahami ani obchodními dohodami mimo region, ale čistě jen regionálními 

africkými dohodami. Podstatný pak bude p ředevším vývoj integrace 

v jednotlivých uskupeních po roce 1990.  
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4.   Případové studie: africká regionální integrační uskupení  

Po stručném úvodu vývoje ekonomické integrace v  Africe včetně nastínění  

aktuálních trendů se nyní  podívejme na vývoj integrace v  jednotlivých 

regionálních uskupeních. Pro základ komparativní analýzy budou pouţita ta  

regionální schémata,  která AU uznává za pil í ře AEC, vyjma trojice aktuálně 

neaktivních uskupení (UMA, CEN -SAD, IGAD). Celkem se tedy jedná o pět 

organizací:  západoafrické ECOWAS, středoafrické ECCAS, východoafrické 

EAC, j ihoafrické SADC a přes půl Afriky sahajíc í COMESA. Kaţdá případová 

si tuace načrtne v  první část i  výchozí  stav v  roce 1991 ve smyslu vzniku 

organizace, základních cílů a vývoje integrace od vzniku organizace do podpisu 

Abujské dohody,  ve druhé části  se pak bude zabývat vývojem integrace po 

podpisu Abujské dohody do současnosti .  

 4.1.  Západoafrické hospodářské společenství (ECOWAS)  

4.1.1.  Výchozí situace  

První integrační organizací v  západní Africe byla Západoafrická celní unie 

(UDAO, později  UDEAO), kterou v  roce 1959 zaloţilo sedm bývalých 

francouzských koloni í (Benin, Burkina Faso, Côte d´Ivoire 20,  Mali ,  Mauritánie ,  

Niger, Senegal) jako nástroj udrţení koloniální spolupráce v  oblasti  společné 

měny a  společných  sluţeb i po nezávislost i  členských zemí a  současně jako 

nástroj rozšíření a prohloubení spolupráce. Prvním krokem na cestě k  plánované 

celní unii mělo být 50% sníţení cel pro vnitřní  obchod, obava ze ztráty pří jmů 

umocněná absencí redistribučních mechanismů však členské státy vedla k  tomu, 

ţe k  proklamovanému sníţení cel nedošlo. Fakticky tedy dohoda nebyla 

realizována a státy upravily své obchodní vztahy dvoustrannými dohodami. 

V roce 1973 proto členské státy spolu s  novým členem Togem zaloţily namísto 

UDEAO Západoafrické hospodářské společenství (CEAO) s  podobnými cí l i ,  a le 

novými nástroji .  Šlo především o tzv. regionální daň (TCR, Taxe de  Coopération 

Régional e) ,  která nahradila všechny daně a cla ve vnitřním obchodě. Kaţdá země 

měla j inou výši této daně,  přičemţ sazby zvýhodňovaly produkci z  chudších 

zemí, sazby daně se l iši ly  také u různých výrobků. TCR tak vlastně plni lo funkci  

                                                 
20 V roce 1986 tehdejší prezident Félix Houphouët-Boigny poţádal mezinárodní společenství, aby název země Côte 
d´Ivoire nebyl překládán do jiných jazyků, coţ bylo obecně přijato. V české literatuře se však stále lze setkat s českým 
překladem Pobřeţí slonoviny. 
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kompenzačního mechanismu pro chudší části  unie, které mohly svou produkci  

více ochránit .  Jako součást tohoto kompenzačního mech anismu také vznikl  

Rozvojový fond společenství,  jehoţ účelem bylo doplati t členským zemím rozdíl  

mezi pří jmem z  TCR a pří jmem, které by získaly při plné výši původních cel .  

Fond byl financován členskými státy v  různých podílech podle podí lu na objemu 

regionálního obchodu (převáţně tedy Côte d´Ivoire a Senegalem),  dvě třet iny 

objemu prostředků šly na dorovnání pří jmů členů, zbylá třetina na rozvojové 

projekty v chudších zemích. Ve skutečnosti vznikem TCR nedošlo k  odstranění  

vnitřních cel ,  a le k  jej ich zachování v  modifikované podobě a pod j iným 

názvem, a namísto ekonomické restrukturace a podpory regionálního obchodu 

došlo k udrţování méně efektivních výrobců v  méně rozvinutých zemích unie.  

V 80. letech mezi  členskými státy převládly spory o postup el iminace  tar ifních 

i  netarifních bariér ,  a tak koncem dekády spolupráce mezi  členskými státy 

zůstávala stejně jako v  předchozích dekádách jen v  rovině společné měny 

a centrální banky.  

Centrá lní banka BCEAO ale spíše neţ jako samostatná centrální banka 

funguje jako africká pobočka Banque de France, u níţ musí  mít uloţeno 65% 

svých rezerv v  zahraničních měnách. Měnovou pol itiku včetně objemu peněz ale  

určuje francouzská národní banka.  Tento systém aţ do počátku 80. let úspěšně 

fungoval  a zaj išťoval  členským zemím výhodu v podobě předvídatelné měnové 

poli tiky a směnite lné měny, coţ poskytovalo komparativní výhodu pro při lákání  

investic . Otázka celkového ekonomického rozvoje však (vy)řešena nebyla, a tak 

se i  č lenů UDEAO dotkla ekonomická krize. V  důsledku zhodnocení  

francouzského franku klesala konkurenceschopnost africké produkce, stále  

zjevnější začínala být neefektivnost státních podniků, směnné re lace se zhoršily,  

narůstal vnější dluh,  oslabovaly bankovní systémy a rost ly výdaje veřejného 

sektoru. V důsledku zhoršuj ící  se ekonomické situace klesala atraktivnost oblasti  

pro investory, došlo k odl ivu kapitálu a v  důsledku k  výraznému poklesu tempa 

ekonomické růstu. Krit ická si tuace nakonec vyúst i la v  reformu UDEAO v roce 

1994.  

Jako jedna z prvních organizací nenavazují cích na koloniální vazby 

vzniklo v roce 1975 Západoafrické hospodářské společenství (ECOWAS).  

Jedním z  cílů bylo právě naopak překonat důsledky kolonial ismu (tedy zřejmý 

poli tický motiv) ,  dalším z  cí lů byl ekonomický rozvoj skrze integraci trhů 
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v reakci na nepříl iš úspěšné pokusy v  rámci UDEAO. ECOWAS původně tvoři lo 

patnáct zemí (Benin,  Burkina Faso, Côte d´Ivoire, Gambie, Ghana, Guinea,  

Guinea-Bissau, Libérie, Mali ,  Mauritánie , Niger, Nigérie, Senegal,  Sierra Leone,  

Togo),  v současné době jej po přistoupení Kapverd (1976) a  vystoupení 

Mauretánie (2002) tvoří opět patnáct zemí. Zakládající  smlouva hovoří  

o obecných cí lech podpory spolupráce a integrace,  udrţení ekonomické stabil ity,  

posílení vztahů mezi  státy a vzniku hospodářské unie s  cílem zvýšení ţivotn í  

úrovně obyvatel (čl .  3/1). V  článku 3/2 se pak hovoří o  konkrétním naplnění  

obecných cílů skrze harmonizaci a koordinaci národních politik, vznik 

regionálních produkčních kapacit,  vytvoření společného trhu, l iberalizaci  

obchodu a pohybu výrobních faktorů . Podle dohodnutého časového 

harmonogramu měly být první dva roky stávající celní sazby udrţeny ve stávající  

výši bez zavádění sazeb nových, v  následujících osmi letech mělo doj ít  

k eliminaci  všech dovozních cel  a v  následných pěti letech k  přijetí  společného 

vnějšího tarifu. ECOWAS se tedy během patnácti let měl stát celní unií ,  na 

jej ímţ základě mělo dojí t k  budování společného trhu a nakonec hospodářské 

unie. Proces l iberal izace měl začít první dvouletou fází v  roce 1979, byl však 

odsouván a nakonec zahá jen aţ v  roce 1990 pro 25 schválených produktů.  

V letech 1979-1989 bylo při jato na třicet doplňujících protokolů,  např.  

Dakarská dohoda o pravidlech původu, volném pohybu osob a právu usazování 

(1979), hnědá karta  o regionálním poj ištění aut (1982), protok ol o celní  

spolupráci  (1982), v  neekonomické oblasti  pak např.  protokol o neagresi  (1978)  

a protokol o vzájemné pomoci (1981). Většina z  uvedených protokolů sice byla  

podepsána a  rat ifikována (do revize smlouvy v  roce 1993 ovšem ratifikoval  

všechny protokoly pouze jediný členský stát,  Ghana), v  reá lu však nebyla nikdy 

implementována, především z  důvodu obavy ze ztráty pří jmů z  cel ,  absence  

kompenzačních mechanismů, absence sankčních mechanismů, neochoty vzdání  

se národní suverenity ve prospěch regionální or ganizace, slabé pol itické vůle,  

minimálního zapojení soukromé sféry a  občanské společnosti do integrace,  

ideologických střetů mezi státy, uzavřenosti národních ekonomik v  důsledku ISI 

strategie a v neposlední řadě také v  důsledku absence detailního plánu integrace.  

Na přelomu 80. a 90. let tak integrace v  rámci ECOWAS byla na velmi nízké 

úrovni. Jedním z  mála hmatatelných výsledků bylo zaloţení Západoafrické 

zúčtovací banky jako prostředku na usnadnění plateb v  rámci regionu.    
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4.1.2.  Vývoj po roce 1991  

ECOWAS jako jedna z  prvních afrických organizací zařadi l  do své agendy 

také bezpečnostní otázky –  nejen podpisem výše uvedených protokolů 

o neagresi a vzájemné obraně, ale také ustavením vlastních regionálních 

jednotek ECOMOG. Jejich vznik reagoval na l iberi j skou kriz i na přelomu let  

1989 a 1990, kdy byl  gueri l lovými jednotkami zavraţděn prezident Samuel Doe 

a následně se země změnila  na bojiště několika různých ozbrojených frakcí  

snaţíc ích se uchváti t  moc a kontrolu nad ekonomickými zdroji .  ECOWAS se 

v květnu  1990 zapoji l  do krize jako mediátor a organizátor mírových konferencí  

a vznik jednotek ECOMOG byl právě reakcí na uzavření  mírové dohody.  

Jednotky měly v  zemi působit jako monitorovací orgán dodrţování této dohody, 

boje však pokračovaly aţ do roku 1997 a poté opakovaně aţ do roku 2003 

a během této doby jednotky ECOMOG v  Libérii  s  větším či menším úspěchem 

operovaly.  Během 90.  let pak byly nasazeny také v  dalších zemích regionu. 21  

Nutnost reagovat na zvýšenou nestabil i tu v  regionu tak mimoděk 

nastartovala celý integrační proces.  Protoţe se nepodařilo ve stanoveném 

harmonogramu 15 let dosáhnout celní unie a převáţná většina cí lů organizace 

zůstala nenaplněna, přistoupily členské státy v  roce 1993 k  revizi zakládajíc í  

smlouvy s cí lem urychlit integrační proces  a odstranit ekonomické, právní , 

poli tické i  bezpečnostní překáţky mu bránící .  V  roce 1992 byla při jata akční  

agenda zavazující  členy při jmout opatření k  uvolnění pohybu osob, pohybu 

zboţí a  platebního styku při obchodu. Podle plánu mělo j í t o rychle reali zovaná 

opatření  jako základ pro další rozvoj integrace po podepsání  nové smlouvy, a le  

i  postup implementace této akční agendy byl velmi pomalý, například pouţívání  

harmonizovaných imigračních formulářů nezavedl ani jeden stát a jednotné 

povolení k  pobytu zavedlo jen pět států (Adamcová a Gombala 2001: 25) .  

Revize smlouvy obsahuje některé změny v  inst itucionální  struktuře 

především s  ohledem na vznik Západoafrického parlamentu, Hospodářské 

a sociální rady jako poradního orgánu,  Soudního dvora namísto stávají cího 

Tribunálu,  jehoţ funkce byla omezena na výklad zakládajíc í smlouvy, a Fondu 

pro spolupráci,  kompenzaci a rozvoj.  Všechny orgány však zakládající smlouvou 

pouze vznikají  s  tím, ţe přesné vymezení jej ich sloţení a funkce bude vycházet 

                                                 
21 V této práci není prostor na podrobnější popis a hodnocení misí ECOMOG v Západní Africe, pro bliţší 
informace viz např. Staňková, Kateřina (2004) Possibilities and Limits of African Sub-regional Peacekeeping. Praha: IPS FSV 
UK, diplomová práce. 
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z doplňujících protokolů. V  případě parlamentu byl protokol podepsán v  srpnu 

1994, v platnost vstoupi l aţ v  březnu 2002 a stanovuje jeho funkci jako 

konzultat ivního a poradního orgánu ECOWAS ve věcech týkajících se 

Společenství  s  předpokladem budoucí spolurozhodovací  a záko nodárné funkce.  

Podobně i Soudní dvůr vznikl aţ v  roce 1999 a i  přes proklamaci řešit neplnění  

závazků členských států doposud ţádné sankce uděleny nebyly . Revize smlouvy 

také zahrnovala posílení spolupráce v  oblasti  prevence a řešení konfliktů 

a v neposlední řadě v  oblast i  ekonomické spolupráce včetně revize  

harmonogramu postupu integrace –  celní unie měla být spuštěna do deseti let ,  

hospodářská a měnová unie poté během dalších pěti let.  

I toto však byl velmi ambiciózní harmonogram, který se nepodaři lo 

nap lnit.  Ještě před revizí smlouvy byl v  roce 1990 podepsán protokol 

o odstranění cel ,  ve kterém se č lenské státy zavázaly k  postupnému odstranění  

cel ve vnitřním obchodě v  horizontu šesti  aţ deseti let podle vyspělosti států.  

V roce 2000 tak měl být ECOWAS zónou volného obchodu. Ta sice skutečně 

byla v roce 2000 oficiálně spuštěna, pouze však pro nezpracované zboţí  

a tradiční rukodělné výrobky. Doposud se stále rozvíje j ící průmyslová produkce 

je i  nadále chráněna celními bariéry a také narůstaj ícími netarifní mi bariérami,  

do konce roku 2005 odstrani l  cla na obchod s  průmyslovým zboţím jediný  

členský stát ,  Benin.  Ekonomické reformy v  rámci SAP prováděl kaţdý stát 

samostatně bez jakékoliv komunitární koordinace či harmonizace, coţ ztíţ i lo  

moţnosti shody nad postupem liberal izace obchodu. V  posledních letech se tak 

podařilo dosáhnout jen některých dí lčích úspěchů jako např. zavedení 

automatizovaného systému zpracování celních dat (ASYCUDA), systému 

jednotného pojištění vozidel  (tzv. brown card), jednotných celních  dokumentů 

(např. osvědčení o původu zboţí nebo potvrzení o pohybu zboţí),  dokončení 

telekomunikačního spojení mezi hlavními městy členských zemí a rozšiřování  

telekomunikační infrastruktury mimo hlavní města (projekty INTELCOM I a  II),  

pokroku v budování dopravní infrastruktury (přímořská a sahelská dálnice) nebo 

zrušení víz pro cesty v  rámci regionu kratší 90 dní.  Zúčtovací banka byla v  roce 

1996 přeměněna na Západoafrickou měnovou agenturu, která má za úkol 

monitorovat, koordinovat a implementovat progra m měnové spolupráce s  cílem 

zavedení společné měny a také stanovuje směnné kursy regionálních měn dle 

trţního vývoje. Byla zavedena účetní jednotka WAUA (rovna 1, 38 USD), v  níţ 
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jsou vydávány cestovní šeky. Rozvojový fond byl v  roce 2001 změněn na 

Investiční a  rozvojovou banku, která by se v  budoucnu měla stát centrální  

bankou regionu. V oblasti  l iberalizace obchodu se státy dohodly na jednotných 

pravidlech původu (viz dále),  nicméně další pokrok je jen velmi pozvolný. Zóna 

volného obchodu doposud nebyla pl ně spuštěna, tudíţ ani celná unie, která měla 

být podle plánů spuštěna v  roce 2008.  

Úspěšněji  probíhá integrace v  rámci subregionu frankofonních zemí.  

V rámci CEAO státy spolupracovaly v  měnové oblast i ,  ovšem bez jakékol iv 

koordinace v dalších oblastech. V roce 1994 se proto v  souvislosti  se 

stoprocentní  devalvací franku CFA státy shodly , ţe pro úspěšné pokračování 

měnové spolupráce je  třeba dosáhnout konvergence makroekonomických poli tik  

a harmonizace právního a regulačního rámce. V  roce 1994 proto bylo CEAO 

nahrazeno Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií  (UEMOA) se 

stávajícími sedmi členy, k  nimţ se v  roce 1997 přidala  po při jetí  franku CFA 

jako své měny také Guinea -Bissau. Jiţ v  roce 1996 došlo k odstranění dovozních 

cel na neprůmyslové zboţí,  v  roce 2000 poté byla  odbourána cla  i  na průmyslové 

výrobky, při jat  společný vnější tarif (0% na omezený seznam výrobků základní 

potřeby, 5% na nezpracované materiá ly, výrobní prostředky a kapitálové zboţí,  

10% na polotovary a  20% na hotové výrobky) a UEMOA se stala celní unií .  

Mezi členskými státy došlo k  harmonizaci  sazby daně z  přidané hodnoty (mezi  

15 a 20%) a byla při jata konvergenční kri téria (defic it rozpočtu max. 4% HDP, 

inflace max.  5%, vnější dluh max. 80% HDP, f inanční rezervy ve výši  

šestiměsíčního dovozu, financování rozpočtového schodku centrální bankou ve  

výši  max.  10% daňových příjmů z  předchozího roku či strop na výplaty ve 

státním sektoru ve výši 40% vybraných daní).  V  roce 2002 ovšem s  výjimkou 

kri téria nízké inflace (které plnilo pět zemí) pln il i  zbylá kri téria  maximálně dva 

aţ tři  z  osmi členů (Masson a Pati l lo 2005: 61) . V  roce 1997 byla zaloţena 

regionální burza cenných papírů BRVM v  Abidjanu, v  roce 1998 byl zaveden 

regionální zúčtovací  systém SYSCOA a téhoţ roku byl zaloţen Fond solidari ty  

s vlastními zdroji ve výši 1% z  dovozních cel ze třetích zemí. Pět členských 

zemí (Benin, Burkina Faso,  Côte d´Ivoire, Niger a  Togo) zavedlo pro země 

s vízovou povinností jednotné vízum.  

Pro celou zónu franku CFA byla v  roce 1993 zřízena Organizace pro 

harmonizaci obchodního práva (OHADA) s cí lem zavést jednotné právní  normy 
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v oblasti  obchodního práva a zavést regionální soudní dvůr pro obchodní právo 

(OHADA je nicméně otevřena pro všechny členy OAU/AU),  v  roce 1995 byl  

při jat poj išťovací zákon zavádějící regionální kontrolní insti tuci  pro dohled nad 

pojišťovnami, o rok pozděj i  vznikla také regionální kontrolní agentura institucí  

sociá lního zabezpečení a také Africký statist ický ústav.  

UEMOA má oproti zbytku Afriku výhodu v  relativně rozvinuté dopravní 

infrastruktuře, a lespoň dílčí  komplementaritě  produkce (spíše zemědělské 

severní státy, průmyslový j ih) a dlouhé praxi měnové spolupráce. Od 70. let byla  

spolupráce a  rozvoj obchodu omezena externími ekonomickými šoky, nicméně 

od 80. let je patrný nárůst objemu vnitřního obchodu, byť od 90. let stagnuj ící ,  

a na africké poměry úspěšný postup integrace.  

V roce 2000 začal  proces harmonizace integrace mezi  UEMOA 

a ECOWAS. Všechny státy při jaly podle UEMOA společná pravidla původu 

(minimálně 35% přidané hodnoty produktu), jednotné celní dokumenty 

a konvergenční kri tér ia (viz výše) .  Proklamovaný cí l  harmonizačního procesu,  

tj .  spusti t v roce 2008 celní unii ECOWAS na základě existujícího společného 

vnějšího tarifu UEMOA, nicméně nebyl naplněn a termín pro splnění  

konvergenčních kritéri í  byl opětovně posunut na prosinec 2009.   

Ve snaze usnadnit vznik společné měny pro celé ECOWAS zaloţily v roce 

1999 státy mimo zónu franku CFA Západoafrickou měnovou zónu (WAMZ) 

s cí lem zavést do roku 2009 společnou měnu a následně obě m ěny sloučit do 

jednotné měny pro celý ECOWAS. Jak však dokládaj í  Masson a Pati l lo (2005:  

106), zat ímco pro země WAMZ bude přijetí  společné měny výhodné, tak pro 

země UEMOA by bylo výhodné pouze přistoupení Guineje, nikoliv však dalších 

členů, především pak  chronicky fiskálně nediscipl inované Nigérie. Vznik 

jednotné měny ECOWAS je tedy ryze pol itický, nikoliv ekonomický projekt,  coţ 

poněkud podlamuje jeho ţivotaschopnost. Zřejmě i proto Program měnové 

spolupráce ECOWAS (EMCP) ani dvacet let po svém podepsání  (1987) nedosáhl  

ţádných výsledků. Čím více bude zřejmá ekonomická nevýhodnost pro členské 

země zóny CFA, t ím bude polit ická ochota realizovat tento projekt klesat.  Navíc 

by v případě vzniku nové měny pravděpodobně došlo ke ztrátě externího 

garanta, tj .  Francie.  Masson a Pati l lo proto spíše navrhují  j iný postup, tj .  

rozšiřovat frank CFA jako regionální měnu na další země v  závislosti  na jej ich 

schopnosti plnit  konvergenční kri tér ia.   



85 

 

 4.2.  Hospodářské společenství středoafrických států  (ECCAS) 

4.2.1.  Výchozí situace  

První integrační organizací ve střední Africe byla Rovníková celná unie 

(UDE), kterou v  roce 1959 pod výrazným impulsem Francie zaloţily čtyři bývalé 

francouzské kolonie (Čad, Gabon, Kongo, Středoafrická republ ika) jako nástroj  

udrţení koloniá lní  spolupráce v  oblast i  společné měny a společných sluţeb i po 

nezávislosti  členských zemí a současně jako nástroj rozšíření  a prohloubení 

spolupráce.  Cílem UDE bylo zaloţit  celní  unii ,  v  prvních letech došlo k  podpisu 

dohody o preferenčním obchodu s  Kamerunem (1961), k při jetí  společného 

vnějšího tarifu preferujíc ího Francii  a  další země EHS (1962), k při jetí  

jednotných investičních pravidel (1962),  k  zavedení volného pohybu kapitálu  

a ke zřízení Fondu sol idarity s  vlastním zdrojem financování ve výši 20% 

dovozních cel ,  které byly rozděleny ve prospěch Čadu a Středoafrické republ iky,  

tj .  dvou výrazně méně rozvinutých zemí. Do roku 1964 díky tomu došlo 

k dvojnásobnému nárůstu obchodu uvnitř regionu, i  nadále se však jednalo 

o obchod s několika málo zemědělským i  komoditami. Snahy po koordinaci  

poli tiky rozvoje průmyslu zkrachovaly j iţ v  roce 1963 v  důsledku sporů Gabonu 

a Konga o umístění  ropné rafinerie.  

V roce 1964 byl Kamerun připojen jako řádný člen a s  účinností od roku 

1966 došlo k  přeměně UDE ve Středoafr ickou celní a hospodářskou unii  

(UDEAC), která měla v  krátkém horizontu přejít od celní unie ke společnému 

trhu. Spolupráce byla  zaloţena na čtyřech hlavních nástrojích.  V  prvé řadě šlo 

o zavedení jednotné daně (TU, Taxe Unique) ,  která se měla týkat veškeré 

produkce vyráběné v  některé členské zemi a distribuované ve více neţ jedné 

členské zemi. Tato daň měla být vţdy niţší neţ původní cla, měla být jednotná 

a fixní pro celou UDEAC a mělo se jednat o jediný poplatek pro vnitřní obchod.  

Při vzniku UDEAC byla stanovena šesti letá přechodná doba,  během níţ ještě 

sazba neměla být fixní,  a jednotlivé státy mohly mít různou sazbu této daně. 

Zboţí z  vyspělejších zemí tedy čeli lo v  méně vyspělých zemích vyšší sazbě, coţ 

po přechodnou dobu mělo plnit roli  jakéhosi komp enzačního mechanismu. Ve 

skutečnosti se TU stala diskriminačním nástrojem, který se l iš i l  zemi od země,  

firmu od firmy a produkt od produktu. Stejné zboţí vyráběné různými firmami 

a prodávané v  různých zemích podléhalo různé sazbě této „jednotné“ daně,  

která se tak stala nástrojem národního protekcionismu a  recipročních výhod. 
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A protoţe nebyla politická vůle k  ukončení původně šesti letého přechodného 

období ani nástroj,  který by č lenské státy donuti l  sjednotit  sazby daně, trval  

tento stav po celou dobu existence UDEAC.  

Druhým kompenzačním nástrojem měl být Fond solidari ty, za loţený j iţ  

v době UDE. Po roce 1966 ovšem došlo  ke změně jeho financování. Fond ztrati l  

svůj vlastní f inanční zdroj a nadále byl f inancován příspěvky členských států,  

které se ovšem stanovovaly administrativně, a to kaţdoročně. Finance z  fondu 

se poté i  nadále děl i ly mezi Čad a Středoafrickou republiku  v poměru 65% 

a 35%. Reálné fungování tohoto fondu názorně dokládají  Decaluwe et al .  (1999:  

116): aţ do poloviny 80. let byly všechny členské příspěvky řádně placeny,  

v 80.  letech j iţ jako jediný řádně plat i l  v  plné výši Kamerun, ve druhé polovině 

80. let j iţ Kamerun plati l  jen část svého stanoveného podílu a  v  roce 1991 uţ 

neplat i l  nikdo nic. Fond tedy byl prázdný a v  podstatě j iţ od počátku 80. let  

fakticky přesta l fungovat.  

Členské státy při jaly společný vnější tar if ,  kaţdý stát s i  však mohl stanovit  

vlastní doplňkovou sazbu, kterou mohl ke společnému tarifu přidat  

a kompenzovat tak ztráty pří jmů do státního rozpočtu.  Opět mělo j ít  

o přechodné opatření ,  v  tomto případě však nebylo explici tně stanoveno, do kdy 

musí být odstraněno, a proto přetrvávalo aţ do  roku 1974. Tehdy byla  

zakládající smlouva revidována, bohuţel  ve směru od integrace zpět: revize  

smlouvy oslabovala zákaz obchodních bariér pro průmyslové výrobky a vedla ke 

zrušení  společného vnějšího tarifu.  Posledním společným nástrojem měl být 

plán společné průmyslové poli tiky , tj .  alokace různých průmyslových odvětví do 

různých zemí, který však stejně jako v  případě UDE nebyl  nikdy realizován.  

Vzhledem k tomu, ţe uvedené nástroje byly de facto nástroji  národního 

protekcionismu, kompenzační roli  nepln ily a j iné kompenzační nástroje 

neexistovaly, vystoupily Čad a Středoafrická republika v  roce 1968 z UDEAC. 

Středoafrická republika se ještě téhoţ roku pod t lakem Francie do UDEAC 

vrát i la ,  Čad se vrát i l  aţ v roce 1985. Mezitím byla v  roce 1983 přijata za č lena 

Rovníková Guinea.  Mezi zeměmi byly a jsou výrazné ekonomické rozdíly  mezi  

chudými převáţně zemědělskými státy ve vnitrozemí a průmyslovými státy na 

pobřeţí,  coţ způsobuje velmi nízký objem obchodu mezi zeměmi. Pro větší státy 

jsou hlavními obchodními partnery státy ECOWAS, pro menší země taktéţ státy 

ECOWAS, případně dominantní ekonomika regionu, Kamerun. V  důsledku 
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národního protekcionismu se v  70. letech regionální obchod nejenţe nezvýšil ,  

ale dokonce sníţi l ,  a oproti předpokladům nedošlo k  ţádné special izaci výroby.  

Různé sazby TU místo vzniku jednotného trhu vedly ke vzniku segmentovaných 

národních trhů, tedy přesnému opaku původních integračních snah.  

 V roce 1983 bylo v  reakci na Lagoský akční plán zaloţeno Hospodářské 

společenství středoafrických států (ECCAS) jako rozšíření UDEAC a platforma 

pro ekonomickou spolupráci v  celém regionu s  cílem vybudování společného 

středoafrického trhu.  V  roce 1983 měl ECCAS deset členů (Burundi,  Čad, DR 

Kongo –  tehdy Zair ,  Gabon, Kamerun, Kongo, Rovníková Guinea,  Rwanda, 

Středoafrická republika, Svatý Tomáš a Princův ostrov), v  roce 1999 přistoupila  

Angola.  ECCAS začal fungovat v  roce 1985, ovšem do začátku 90. let se 

integrační  proces nepodařilo nastartovat, především s  ohledem na fakt, ţe  

členské státy neplat i ly  členské poplatky (srovnej se situací v  UDEAC, viz výše).   

4.2.2.  Vývoj po roce 1991  

V rámci UDEAC státy spolupracovaly v  měnové oblasti ,  ovšem bez 

jakékoliv koordinace v  dalších oblastech. V  roce 1994 se proto v  souvislosti  se 

stoprocentní  devalvací franku CFA státy shodly , ţe pro úspěšné pokračování 

měnové spolupráce je  třeba dosáhnout konvergence makroekonomických poli tik  

a harmonizace právního a regulačního rámce. V  roce 1994 proto bylo UDEAC 

nahrazeno Středoafrickým hospodářským a měnovým společenstvím  (CEMAC),  

který formálně slučuje dvě existující samostatné dohody o měnové spolupráci  

a hospodářské spolupráci.  Ještě téhoţ roku byl po dvaceti letech opětovně při jat  

společný vnější tar if se sazbou 5 -30% podle druhu zboţí (5% pro zboţí základní 

potřeby,  10% pro nezpracované zboţí  a přístroje, 20% na polotovary a 30% pro 

hotové výrobky), s  výjimkou Rovníkové Guineje, která jako jediný č lenský stát 

mohla aplikovat sazby aţ do původně dohodnuté výše 50% u  luxusního zboţí  

(vzhledem k devalvaci franku CFA byla původní nejvyšší sazba 50% sníţena na 

30%). Do roku 1998 měly členské státy moţnost uplatňovat všeobecný 

preferenční tar if ve výši aţ dvaceti procent společného vnějšího tarifu a do roku 

2000 měly moţnost uplatňovat přiráţkovou daň ve výši aţ 30% společnéh o 

vnějšího tarifu. Moţnost zvýšení  sazeb po přechodné období pěti ,  resp. šest i  let  

měla členským zemím kompenzovat ztráty způsobené přijetím společného 

vnějšího tarifu. V  roce 1999 došlo k  dalším úpravám včetně zrušení cel na zboţí  

vyráběné v  členských zemích,  zrušení systému dovozních kvót nebo zavedení 
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daní z  přidané hodnoty namísto dosavadní daně z  obratu vybírané v  jednotlivých 

zemích (sníţená sazba 3 -8% a standardní sazba 7 -18%). V současné je tedy 

CEMAC plně funkční celní unií bez vnitřních cel a  s  l iberalizovaným obchodem 

se sluţbami včetně f inančních. CEMAC také při jalo pravidla původu (v  roce 

1994 musely domácí inputy tvořit minimálně 40% všech inputů, od roku 2003 

pak 50% a od roku 2008 j iţ 60%, u  průmyslových výrobků navíc musí být 

splněno také druhé pravidlo, ţe přidaná hodnota vzniklá transformací v  rámci 

CEMAC musí tvořit minimálně 30% hodnoty výrobku, od roku 2003 pak 40% 

a od roku 2008 polovinu ceny výrobku) a  konvergenční kritéria (vnější dluh ve 

výši  max.  70% DPH, inflace max.  3%, defic it ro zpočtu max. 3% HDP 

a rozpočtová rovnováha). V  roce 2003 plnily jednotl ivá kri tér ia tři  aţ čtyři ze 

šesti  členských zemí (Masson a Pati l lo 2005: 62) .  

Spolupráce v  rámci CEMAC není tak hluboká jako spolupráce v  západní 

Africe mezi zeměmi UEMOA, nicméně v  90 .  letech došlo ke zrychlení tempa 

integrace a spuštění celní unie s  postupem směrem ke společnému trhu, v  rámci 

CEMAC je volný pohyb zboţí,  kapitálu a  sluţeb a postupně je realizován také  

volný pohyb osob. Společenství však nemá stanoven ţádný časový harmo nogram 

spuštění společného trhu. Členské státy také kladou důraz na rozvoj 

infrastruktury, bylo dokončeno si lniční  spojení mezi částí  členských států 

(Gabon, Kamerun, Čad, Rovníková Guinea), byly harmonizovány obchodní  

zákony, zákony o hospodářské soutěţi,  celní dokumentace, klasifikace výrobků 

a pojištění vozidel (tzv. red card), v  roce 2001 bylo dohodnuto vydávání 

společných cestovních dokladů. Také byly dohodnuty základní obrysy společné 

zemědělské pol itiky a  společné strategie na podporu turismu, plánuj e se vznik 

jedné regionální letecké společnosti .  

Naopak rozšířené uskupení CEEAC, přestoţe bylo označeno za jeden 

z pil í řů AEC, v  integraci pří l iš nepokroči lo. V  90. letech pokračoval problém 

s placením členských příspěvků a v  regionu se rozhořelo několik ozbrojených 

konfliktů (genocida ve Rwandě a přidruţený konflikt v  Burundi, vá lka v  DR 

Kongo, poslední fáze občanské války v  Angole jako pozorovatelské zemi,  

občanská válka v  Republice Kongo). Teprve v  roce 1999 po podepsání  

protokolu mezi CEEAC a AEC o spo lupráci se začala  integrace pomalými kroky 

posouvat vpřed. Doposud bylo podepsáno kolem dvaceti protokolů (např.  

o pravidlech původu, o el iminaci netarifních bariér,  o tranzitní  dopravě,  o celní  
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spolupráci ,  o  Kompenzačním fondu, o volném pohybu osob a práv u usazování,  

o zúčtovací bance,  o zemědělské spolupráci,  o průmyslové spolupráci,  

o energetické spolupráci,  o spolupráci  v  oblasti  dopravní infrastruktury,  

o turistické spolupráci…),  jej ich rat ifikace a především implementace však 

probíhá velmi pomalu a doposud bez výraznějších výsledků, plánované spuštění  

zóny volného obchodu v  roce 2007 bylo odloţeno. V  roce 2002 byly dále 

podepsány protokoly týkající se regionální bezpečnosti  (pakt vzájemné 

bezpečnosti COPAX, jednotky rychlé reakce FOMAC, systém včasného  varování 

MARAC nebo Komise pro obranu a bezpečnost jako nový komunitární orgán).  

V roce 2003 byla pod zášti tou EU podepsána dohoda o spojení CEMAC 

a ECCAS do jediné organizace ECCAS, která by se do roku 2011 měla stát celní  

unií a směřovat ke společnému t rhu. ECCAS sice v  roce 2007 přijalo společná 

pravidla původu a  stávající společný vnější  tarif  CEMAC jako společný tarif  také 

pro ECCAS, mezi členskými státy mimo CEMAC však doposud nedošlo 

k odstranění cel ani  tarifních bariér ve vnitřním obchodě,  a tak s e termín 

spuštění plně funkční středoafrické celní unie v  roce 2011 jeví jako nereálný.  

Vývoj ve střední Africe s  výjimkou budování společné měny víceméně kopíruje 

vývoj v  západní Africe. V  tomto pohledu proto stoj í  za připomenutí ,  ţe ani  

ECOWAS, kde harmonizace mezi dvěma organizacemi začala o několik let dříve, 

doposud nebyl schopen spustit  plně funkční celní unii .    

 4.3.  Jihoafrické rozvojové společenství  (SADC) 

4.3.1.  Výchozí situace  

Integrace v regionu j iţní Afriky začíná j iţ v  roce 1889 celní dohodou  mezi  

britskými koloniemi Kapskem a Oranţskem, která je povaţována za nejstarší  

celní uni i na světě. V  následujících letech se k  ní přidaly menší bri tské kolonie 

v j iţní Africe. V  roce 1910 vznikla ofic iální Jihoafrická celní unie (SACU) mezi  

Jihoafrickou uni í ,  která se v  roce 1910 stala britským dominiem, a  třemi  

menšími britskými koloniemi Basutskem, Bečuánskem a Svazijskem, 

spravovanými jednotně skrze Vysoký komisariát.  Faktickou součástí celní unie 

byla také Jihozápadní Afrika (dnes Namibie),  kterou od roku 1920 spravovala 

Jihoafrická unie jako mandátní  území ve správě Společnosti národů.  Cílem celní  

unie byl ekonomický rozvoj skrze rozvoj regionálního obchodu. Součástí celní 

unie byl společný vnější tarif na veškerý dovoz z  nečlenských zemí, volný pohyb  
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zboţí vyrobeného v  členských zemích bez jakýchkol iv celních nebo 

kvanti tat ivních omezení 22 a kompenzační mechanismus.  Jeho příjmy tvořila  část 

vybraných cel a  část vybraných nepřímých daní ,  které byly přerozděleny mezi  

jednotlivé členské země s  výrazně převaţujícím podí lem pro J ihoafrickou unii 

(od roku 1961 Jihoafrická republika).  

Po nezávislosti  menších členů celní  unie byla v  roce 1969 smlouva 

o SACU renegociována, především s  ohledem na změnu děl ící  formule. Menší  

státy (označované zkratkou BLS, Botswana, Lesotho a Svazijsko) si  vymohly 

zvýšení podílu na vybraných clech a daních z  původních 1,3% na 2,6% 

a postupně aţ na 12,2% v  roce 1985 (McCarthy 1999b: 161). Podí l států se 

vypočítával podle hodnoty dovozů, produkce a spotřeby zdanitelného zboţí .  

Celní a daňová pol itika nicméně nadále zůstávala plně v  kompetenci Jihoafrické 

republiky, která cí leně udrţovala cla vůči zemím mimo SACU na vysoké úrovni. 

Ve všech menších zemích tak došlo k  efektu odlévání  obchodu směrem 

k j ihoafrickým producentům. V  rámci SACU nebyl  zaveden ţádný mechanismus 

na řešení sporů, menší státy pravidelně vyjadřovaly nesouhlas s  dělící  formulí ,  

která se několikrát měnila ve prospěch zemí BLS, a  také s  vlastní j ihoafrickou 

poli tikou zahraničního obchodu mimo SACU (například s  EU apod.) .  Po celou 

dobu své existence byla SACU plně funkční celní unií ,  coţ však bylo způsobeno 

do značné míry vlastním ekonomickým zájmem Jihoafrické republiky, která byla  

hnacím motorem existence celní unie.  

Po vzniku zóny randu (RMA) v  roce 1974 určovala Jihoafrická republika 

také měnovou pol itiku 23.  Jiţ předtím byl j ihoafrický rand bez existence formální  

dohody oběţivem ve všech zemích. Na základě dohody maj í Lesotho a Svazijsko 

vlastní měny konvertibilní s  j ihoafrickým randem se společnou kursovou 

kontrolou, u nichţ nemusejí  udrţovat pevnou pari tu směnného kursu (ale  

udrţují ) a ani nemusí povolovat rand jako oběţivo na svém území (nicméně 

všude legálně obíhá).  Obě menší měny jsou kryty depositem randů v  Jihoafrické 

národní bance, která fakticky funguje jako cen trální banka pro všechny členské 

státy RMA. Ty sice mají vlastní centrá lní banky, které mohou samostatně  

                                                 
22 Existují určité výjimky, země BL(N)S mohou uvalit se souhlasem ostatních členů přechodná cla na produkci svého 
rozvíjejícího se průmyslu za účelem jeho ochrany a v době sklizně mohou být omezeny určité zemědělské dovozy. 
Výjimky ovšem nejsou příliš vyuţívány, JAR v praxi stanovuje pro uplatnění přechodných cel další podmínky, které 
většina průmyslových projektů v menších zemích nesplňuje.    
23 V roce 1986 přejmenováno na Společnou měnovou oblast (CMA), od roku 1992 funguje pod názvem 
Multilaterální měnová dohoda (MMA). 
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spravovat své z laté rezervy a rezervy zahraničních měn, ale nemohou emitovat 

peníze ve své měně a určovat tak jej ich objem v  oběhu. Menší země maj í také 

volný přístup na j ihoafrický kapitálový trh. Botswana do měnové zóny 

nevstoupila  a zavedla vlastní měnu pulu.  

V roce 1979 vznikla v  regionu Jihoafrická koordinační rozvojová  

konference (SADCC) jako otevřená opozice proti apartheidní Jihoafrické 

republice a j í  řízené celní unii .  Hlavní  motivací vzniku SADCC byla snaha sníţ it  

závislost okolních zemí na regionálním hegemonovi. Konkrétně se jednalo 

o devět zakládajíc ích členů:  Angolu,  Botswanu, Lesotho,  Malawi, Mosambik,  

Svazijsko, Tanzanii ,  Zambii a Zimbabw e. Na rozdí l od ostatních uskupení 

SADCC nemělo za hlavní c í l  l iberalizaci  vzájemného obchodu a nestanovovalo 

ambiciózní a nesplnitelné harmonogramy pro vznik zóny volného obchodu 

a celní unie , ale soustředilo se na praktické projekty, které měly vést k  rozvoji  

v regionu. SADCC proto nemělo víceméně ţádnou inst itucionální strukturu 

a rozděli lo agendu do témat s  garanty z řad členských zemí (např. Zimbabwe 

jako garant oblasti  potravinové bezpečnosti ,  Angola jako garant oblast i  

energetiky, Tanzanie jako garan t  průmyslového rozvoje, Mosambik jako garant 

klíčové oblast i  dopravy ad.).  Vzhledem k  odlišným polit ikám jednotlivých zemí,  

převládajícímu poli tickému i  ekonomickému nacional ismu a přetrvávajícím 

konfliktům v  Mosambiku a  Angole však spolupráce nepřinesla výraznější reálné 

konkrétní výsledky a  fungovala spíše jako poli tický projekt proti znepřátelenému 

reţimu v  JAR. 

4.3.2.  Vývoj po roce 1991  

Situace v regionu se dramaticky změnila  po pádu apartheidního reţimu 

a přechodu k  demokracii  v  Jihoafrické republice ( JAR). V roce 1990 byla jako 

desátý člen při jata po vyhlášení nezávislosti  Namibie a právě v  jej ím hlavním 

městě se v  roce 1992 konal přelomový summit, na němţ bylo rozhodnuto 

o přeměně volné spolupráce v  rámci SADCC ve formalizovanou spolupráci  

v rámci nového Jihoafrického rozvojového společenství (SADC). Na rozdíl od 

předchozí sektorové spolupráce nové SADC stejně jako ostatní africká uskupení 

začalo směřovat k  budování volného obchodu mezi  členy,  ve zřejmé reakci na 

při jetí  Abujské dohody, v  jej ímţ rámci se SADC stalo jedním z  pěti původních 

pil í řů AEC. Svou roli  sehrálo také předpokládané rozvíjení ekonomických 

vztahů se svobodnou JAR. Smlouva o vzniku SADC předpokládá pokračování  
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dosavadní sektorové spolupráce, novinkou je  vedle l iberalizace obchodu 

(s předpokladem společného trhu a měnové unie) také předpoklad spolupráce 

v politické a bezpečnostní oblasti .  V  roce 1994 se po prvních svobodných 

volbách podle očekávání sta la JAR jedenáctým členem SADC a jeho hlavním 

motorem, v roce 1995 přistoupil Mauricius ,  v roce 1997 DR Kongo a Seychely 

(v roce 2004 vystoupily a v  roce 2008 opětovně vstoupily) a v  roce 2005 jako 

poslední patnáctý člen Madagaskar; od roku 2000 je  uchazečem o členství také 

Rwanda. V roce 1996 byl podepsán protokol o volném obchodu, který 

předpokládal vybudování zóny volného obchodu do deseti  let ,  celní unie do 

čtrnácti let,  společného trhu do šestnácti let a měnové unie do dvaceti  let .  

Trvalo ovšem tři roky, neţ byl protokol ratifikován potřebným počtem států 

a mohl vstoupit v  platnost . Také  JAR s podpisem protokolu nijak nespěchala  

a podepsala jej  aţ v  roce 1999.  V té době došlo k  posunu původnímu 

harmonogramu tak, ţe do roku 2008 by mělo být l iberalizováno 85% vnitřního 

obchodu (s t ím, ţe státy SACU budou odstraňovat obchodní bariéry rychle j i )  

s předpokládanou plnou l ibera lizací k  roku 2012. Termín spuštění celní unie 

v roce 2010 zůstal nezměněn.  

Váhání s  podpisem protokolu o volném obchodu dokazuje fakt, ţe JAR 

sice byla přesvědčena o nutnosti spolupráce v  regionu, ale neexistovala vnitřní  

shoda nad t ím, jakou formu by tato spolupráce měla mít (Hentz 2005: 5 -6).  

Vládní Africký národní kongres (ANC), na něj úzce navázané levicové odbory 

COSATU a také afrikánští malí obchodníci prosazovali  model  tzv. rozvojové 

integrace, tj .  spolupráce v  rozličných sektorech za účelem jej ich rozvoje pod 

patronací SADC s  důrazem na industrial izaci a plánování regionálního 

průmyslového rozvoje. Fakticky by tedy šlo o pokračování formy spolupráce 

podle SADCC. Velcí afrikánští obchodníci a úředníci napojení na SACU  

a podporovaní Evropskou unií ,  Světovou bankou a Mezinárodním měnovým 

fondem prosazoval i  klasickou trţní  integraci a odstranění obchodních bariér,  

tj .  fakticky rozšíření SACU na další státy regionu. Velké podniky napojené na 

finanční domy a polostátní firmy prosazovaly model ad hoc spolupráce,  

tj .  formou bilaterálních obchodních dohod se zeměmi v  regionu i mimo něj bez 

formální insti tucionální struktury. Od tohoto ne zcela jednoznačného postoje 

JAR se pak odvíjelo také směřování SADC, i přes proklamace o př íklonu 

k modelu trţní  integrace SADC nejprve pokračovalo v  kolejích rozvojové 
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integrace SADCC (teprve v  roce 2001 došlo k  opuštění modelu jednoho státu 

jako garanta v konkrétním sektoru a sjednocení veškeré agendy pod Sekretariát  

SADC, po rat if ikaci protokolu o volném obchodu byl nastartován model  trţní  

integrace, nicméně po roce 2000 se v  agendě organizace postupně objevuje stále  

si lnější rozvojový prvek.  

Po roce 1990 totiţ přirozeně dochází k  nárůstu objemu obchodu mezi  

JAR a jej ími sousedy, ovšem převáţně v  jednom směru, j ihoafrická produkce 

zaplavuje trh v  okolních zemích, zatímco vývoz z  těchto zemí do JAR roste jen 

velmi pomalu, č i spíše stagnuje.  Roste tak nerovnováha v  obchodu mezi  JAR 

a ostatními státy regionu, coţ některé státy vedlo k  aplikaci urč itých 

ochranářských opatření,  např. Zimbabwe v  roce 1998 zvýšilo cla na některé  

j ihoafrické dovozy, a  to v  době,  kdy byl  podepsaný protokol o volném obchodě 

před dokončením ratif ikace. Postavení  JAR jako dominantní  ekonomické 

mocnosti (tvoří přes 75% HDP regionu) však působí spíše jako brzdící e lement 

pro l ibera lizaci obchodu, pro většinu členských zemí je ekonomicky racionální  

obchod v rámci SADC nel iberalizovat,  pokud nebude existovat kompenzační 

mechanismus nahrazující ztráty pří jmů po odbourání cel a da lších obchodních 

bariér.  Je tedy spíše pravděpodobné, ţe v  roce 2012 zóna volného obchodu 

nebude plně funkční.  Členské státy mají zřejmě oprávněnou obavu, ţe JAR jako 

dominantní ekonomika spíše neţ hegemon a tahoun integrace bude v  prvé řadě 

sledovat své vlastní  zájmy, coţ ovšem bude oslabovat potenciál integrace 

v rámci SADC. JAR s  platností od roku 2004 podepsala dohodu o volném 

obchodu s Evropskou unií (TDCA, Trade, Development and Co -operation 

Agreement),  na jej ímţ základě během dvanácti leté implementač ní  doby bude 

l iberalizován vzájemný obchod tak, ţe 99% průmyslové a 75% zemědělské 

produkce z  JAR bude mít volný přístup na evropský trh a 83% zemědělské 

a 86% průmyslové produkce z  EU bude mít volný přístup na j ihoafrický trh,  

výjimky tvoří především auta  a texti l .  Volný obchod JAR s  EU ovšem výrazným 

způsobem podemílá potenciál volného obchodu v  rámci regionu, resp. obchodu 

menších států s  JAR, který ovšem tvoří výraznou část vnitřního obchodu SADC. 

V regionu navíc existuje řada bilaterálních obchodních d ohod (JAR s  Malawi,  

Mosambikem a Zimbabwe, dále Botswana s  Malawi a Zimbabwe, Malawi se 

Zimbabwe a Mosambikem a  Zimbabwe s Namibií) .  JAR navíc má volný přístup 

na americký trh v  rámci AGOA a vyjednává další  obchodní dohody například 
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s j ihoamerickými státy (MERCOSUR), Čínou či Indií .  SACU v  roce 2006 

podepsalo dohodu o zóně volného obchodu s  Evropskou zónou volného 

obchodu (EFTA) a jednalo o ní také s  USA, tato jednání však zkrachovala 

a SACU podepsala  s  USA pouze dohodu o obchodní a invest iční spolupráci.  

Předpokládaná l ibera lizace obchodu tedy sice postupuje , ale nikoliv bez 

překáţek. JAR, Botswana a Namibie odstranily celní bariéry j iţ k  roku 2000,  

další země realizovaly tento nezbytný krok v  následujíc ích letech. Zóna volného 

obchodu tedy byla formálně spuštěna v  srpnu 2008 s plánovaným odstraněním 

cel na 85% produkce a předpoklad plné l iberal izace v  roce 2012, účastní se j í  

však pouze dvanáct členských zemí (z  ekonomických důvodů zůstávají  mimo 

Angola a DR Kongo a zapojeny nejsou ani Seychely, které v  letech 2004-08 

z organizace vystoupi ly).  Státy také při jaly přísná a ve výsledku restriktivní a  pro 

domácí producenty nepří l iš prospěšná pravidla původu (objem materiálů mimo 

SADC na celkové výrobní hodnotě výrobku nesmí přesahovat 10%) a  v roce 

2002 konvergenční kritér ia (inflace pod 10% s postupným zpřísňováním kritéria  

aţ na 3% v  roce 2018, deficit  rozpočtu max. 5% DPH s  postupem na 3%, vnější  

dluh max.  60% HDP, rezervy ve výši tříměsíčního a později  šestiměsíčního 

vývozu, úvěr vlády u centrá lní banky max. 10% výběru daní za předchozí rok 

s postupem na 5%, domácí úspory ve výši 25% a později  30% a  domácí investice  

ve výši min. 30% HDP). Do roku 2014 by měl být ustaven společný fond příjmů 

a redistribuční mechanismus.  

Organizace SADC dosáhla řady úspěchů v  ob last i  sektorové spolupráce 

a rozvoje, mezi hlavní úspěšné projekty patř í tzv. Maputský rozvojový koridor 

zahrnující  rozvoj dopravní infrastruktury mezi  Johannesburgem a Maputem, 

modernizaci maputského přístavu, průmyslové projekty (mosambické hl iníkárny 

MOZAL I-III),  zemědělské projekty (kávové plantáţe Bushbuckbridge), těţařské 

projekty nebo výstavbu plynovodů 24.  Dalším podobným projektem je vodní 

projekt lesothské vysočiny  (LHWP), který na jedné straně zajišťuje dodávky 

vody pro j ihoafrické zemědělství  a na druhé straně dodávky elektrické energie 

pro Lesotho. V roce 1995 vznikl  Jihoafrický power pool  (SAPP) ,  který sdruţuje 

dvanáct národních elektrárenských společností  a zaj išťuje dodávky elektř iny do 

členských zemí ze tří  zdrojů, hydroelektrárny Kariba na h ranici Zambie 

a Zimbabwe, konţské hydroelektrárny Inga a j ihoafrických tepelných a jaderné 

                                                 
24 Formálně ovšem Maputský rozvojový koridor běţí mimo SADC. 
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elektrárny. Také vznikla transkalaharská si lnice mezi  Botswanou a Namibi í  

a došlo k propojení zemí te lefonními sítěmi pro přímé volání.  Díky zlepšení  

dopravní infrastruktury došlo k nárůstu vyuţití  přístavů v  přímořských zemích 

SADC pro vnitrozemské z  20% na 60% (Adamcová a Gombala 2001: 31) .  

Mezi státy však zůstávají  zásadní rozpory v  oblasti  pol itické spolupráce 

a bezpečnosti .  V  roce 1996 byl zřízen Orgán pro poli tiku ,  obranu a bezpečnost  

(OPDS) pro rozvoj demokracie, řešení sporů mírovými prostředky a případné 

vyslání vojenské akce jako poslední moţnosti v  souladu s  příslušnými články 

Charty OAU/AU a OSN. Od začátku však činnost tohoto orgánu byla  

poznamenána spory o jeho fungování, které se naplno projevily při konţské 

krizi  po roce 1998. Zimbabwe, Angola a  Namibie prosazovaly vojenské řešení  

a nakonec skutečně své jednotky do Konga vysla ly, zat ímco JAR a Mosambik 

prosazovaly spíše zdrţenl ivý postoj a  hledání řešení  konfl iktu skrze mediaci  

(mírová smlouva nakonec byla podepsána v  JAR pod patronací j ihoafrické 

ministryně zahraničí ) .  Na druhou stranu, v  roce 1998 poslala JAR své jednotky 

do Lesotha, kde vypukla polit ická krize, a to bez předchozího souhlasu SADC. 

Tím jen potvrdila,  ţe byť členem SADC, bude JAR v  prvé řadě sledovat své 

vlastní  zájmy, a to jak v  oblast i  ekonomické, tak v  oblasti  pol i tické.  I proto se 

rozhořely spory o  podstatu OPDS ,  jehoţ předsedou byl v  té době zimbabwský 

prezident Robert Mugabe, který měl ambice řídit tento orgán samostatně mimo 

Summit jako nejvyšší  orgán SADC, coţ vyvolalo setrvalou snahu JAR podřídit  

OPDS jednoznačně Summitu a zavést rotování na předsednické pozici OPDS. 

V roce 2001 byla činnost OPDS formalizována, orgán byl podřízen Summitu 

(tzv.  Troice,  tj .  triumvirátu bývalého, současného a budoucího předsedy SADC) 

a zavedena roční rotace v  jeho čele. V  roce 2004 SADC při jalo pakt o vzájemné 

obraně.  

Jihoafrická celní unie (SACU) fungovala po roce 1990 stejně jako 

v předcházejícím období, t j .  bez bariér ve vnitřním obchodu a s  j ihoafrickým 

vnějším tarifem jako společným vnějším tarifem pro celé SACU (v průměru 0% 

na kapitálové zboţí a zboţí nevyráběné v  regionu, 1,5% na suroviny, 5,5% na 

zemědělské výrobky a 15,5% na průmyslové výrobky ) .  V roce 1990 byla jako 

pátý člen při jata Namibie, která byla členem jiţ po dlouhá deset i letí  jakoţto 

součást JAR. Namibie se také stala součástí  měnové zóny randu s  vlastní měnou, 

namibijským dolarem. Na počátku 90.  let také v  souvislost i  s  přistoupením 
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Namibie došlo ke změně dělíc í formule, kdy podíl menších států (nyní jako tzv.  

BLNS) nově vzrostl na 32%.  

V roce 2002 došlo k  další renegociaci zakládající smlouvy, kdy byl ustaven 

Sekretariát a  další nezávislé inst ituce (Rada ministrů, Komise celní unie ,  

Technické výbory, Tribunál a Celní komora) s  rovným zastoupením členských 

zemí, coţ poprvé po téměř sto letech existence celní unie znamená podíl  

menších členů na rozhodovacím procesu. Změna smlouvy také předpokládá 

prohloubení spolupráce v  dalších oblastech jako je zemědělství ,  průmysl,  

hospodářská soutěţ.  Byla také změněna dělící formule tak,  aby pří jmy pro 

členské státy byly stabilní  a neklesly pod stávající  úroveň. Vybrané nepřímé daně 

jsou rozdělovány podle vel ikost i HDP členů, přičemţ 15% vybraných d aní je  

jako tzv.  rozvojová sloţka rozdělena rovnoměrně mezi č leny.  Tato poloţka má 

tedy mírný redistribuční efekt, větší efekt je patrný u přerozdělování vybraných 

cel.  Vybraná cla jsou rozdělována podle podílu zemí na vnitřním obchodě SACU 

a mají tedy výrazně redistribuční efekt. V  současné době j iţ JAR získává zpět 

jen polovinu vybraných cel (srovnej s  97,5% po podepsání SACU v  roce 1969),  

druhou polovinu získávají  státy BLNS a pro obě menší království tvoří pří jmy ze 

SACU významnou poloţku státního rozpo čtu. Výraznou novinkou je,  ţe vybraná 

cla představují f ixní sumu, která je rozdělována –  zvýšení podí lu jednoho člena 

tudíţ znamená sníţení podílu ostatních, do roku 2002 zvýšení podílu jednoho 

člena znamenalo vyšší  výdaje pro JAR. Nová smlouva také zakazu je č lenským 

státům uzavírat nové dohody se třet ími zeměmi bez souhlasu všech ostatních 

členů. V  roce 2006 SACU odstranila tarify pro dovozy také z  ostatních zemí  

SADC mimo SACU.  

SACU je tedy i  nadále plně funkční celní uni í ,  coţ i  nadále souvisí  

s dominan tní rolí  JAR, která v  rámci SACU mnohem více neţ v  rámci SADC 

plní rol i  hegemona nesoucího náklady integrace např. v  podobě pro ni 

nevýhodného přerozdělovacího mechanismu. Jak však podotýká Hentz (2005:  

13),  i  přes dlouholetou existenci tohoto mechanismu n ení přesvědčivý důkaz,  ţe 

by došlo k  diverzif ikaci ekonomik a ekonomickému rozvoji v  regionu. I proto 

zřejmě v  roce 2002 došlo k  rozšíření spolupráce členů i  mimo obchodní 

a měnovou oblast.  Stejně tak ani nic nenaznačuje, ţe by se díky integraci v  rámci 

SADC zvýšil  dovoz do JAR ze zemí SADC mimo SACU (Oosthuizen 2006: 253).  
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 4.4.  Společný trh jižní Afriky  (COMESA) 

4.4.1.  Výchozí situace  

Zóna preferenčního obchodu (PTA) vznikla v  roce 1981 v  reakci  na 

Lagoský akční plán jako regionální integrační uskupení pr o země východní 

a j iţní Afriky. Devatenáct zakládajících členů ( Angola, Burundi, Komory,  

Dţibutsko, Etiopie, Keňa, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik,  

Rwanda, Súdán,  Svazijsko, Tanzanie,  Uganda, Zambie,  Zair a Zimbabwe)  

v duchu Lagoského plánu usi lovalo o zlepšení hospodářské a obchodní 

spolupráce zemí v  regionu, zlepšení ţivotní úrovně obyvatel ,  zaloţení Zúčtovací  

banky pro usnadnění plateb v  rámci regionu a odstranění překáţek ve vnitřním 

obchodě s  cílem vybudování zóny volného obchodu do ro ku 1992 a následně 

společného trhu do roku 2000. První program liberal izace obchodu pochází  

z roku 1984 a měl vést ke graduálnímu sníţení cel o 10% (luxusní zboţí) aţ 70% 

(kapitálové zboţí,  výrobky důleţité pro ekonomický rozvoj) s  konečným cílem 

odstranit  do roku 1992 veškerá cla . Z  důvodu obavy členských států ze ztráty 

pří jmů byl harmonogram v  roce 1988 revidován s  cílem sniţovat cla kaţdé dva 

roky o 10% do roku 1996 a poté kaţdé dva roky o 20% s  konečným cílem 

úplného odstranění  cel do roku 2000. I přes  revizi harmonogramu však 

l iberalizace obchodu postoupila jen minimálně, do roku 1992 odstranily  

výraznějším způsobem obchodní bariéry pouze Keňa, Súdán a  Zambie, do menší  

míry Uganda, Zimbabwe a Mauricius.  Eliminace cel  se navíc týkala jen předem 

dohodnutého omezeného seznamu produktů, který čítal  pouze 232 poloţek.  

S větším úspěchem se setkalo zaloţení Zúčtovací banky v  roce 1984 

(mechanismus pro usnadnění plateb mezi členskými státy zaručující vzájemnou 

konvert ibil itu všech zúčastněných měn) a  Banky pro obchod a rozvoj (téţ jako 

PTA banka) v  roce 1985. Ta zavedla účetní jednotku UAPTA, která byla rovna 

účetní jednotce SDR 25,  a od roku 1988 začala v  této účetní jednotce vydávat  

cestovní šeky.  

4.4.2.  Vývoj po roce 1991  

V reakci  na při jet í  Abujské dohody došlo v roce 1993 v Kampale 

k přeměně PTA ve Společný trh východní a j iţní Afriky (COMESA). Touto 

                                                 
25  SDR, zvláštní práva čerpání, je účetní jednotka zavedená Mezinárodním měnovým fondem. Její hodnota se 
odvíjela od průměrné hodnoty měnového koše sloţeného z amerického dolaru, britské libry, japonského jenu, 
německé marky a francouzského franku; od roku 1999 poslední dvě měny nahradilo euro. 
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reformou se organizace přihlási la k  cílům stanoveným v  Abujské dohodě a j iţ 

svým názvem naznači la,  ţe cí lem integrace je přechod od zóny volného obchodu 

ke společnému trhu, fakticky však konečným cílem zůstává vznik měnové unie 

plánované na rok 2018. K  ratifikaci smlouvy potřebným počtem států došlo 

v roce 1994, k původním devatenácti členům se připoj i ly dva nové členské státy , 

které získaly nezávislost počátkem 90 .  let,  t j .  Namibie a  Eritrea. Pozděj i  se 

k COMESA připoji ly Egypt (1999), Seychely (2001) a Libye (2006), pět 

členských států však vystoupilo a proklamovalo svůj zájem soustředit se na 

integraci v rámci SADC (v roce 1997 Lesotho a Mosambik, v  roce 2000 

Tanzanie, v roce 2004 Namibie a v  roce 2006 Angola).  V současné době tedy 

COMESA má devatenáct členů. COMESA i nadále počítala se spuštěním zóny 

volného obchodu v  roce 2000, harmonogram liberal izace však byl změněn –  

v roce 1993 mělo být l iberal izováno 60% obchodu, v roce 1994 70%, v  roce 

1996 80%, v roce 1998 90% a v  roce 2000 konečně 100% vnitřního obchodu. Ne 

všechny státy však v  době přeměny PTA v  COMESA odstranily  60-70% cel ,  jak 

bylo předpokládáno, a tak harmonogram liberalizace j iţ od počátku nebyl  

naplňován a ta stejně jako v  dalších integračních uskupeních postupovala 

pomalu. Závazek sníţ it do roku 1996 cla na vnitřní obchod o 80% splni lo pouze 

pět zemí. Seznam zboţí pro odstranění  celních bariér byl  rozšířen z  původních 

232 poloţek na 769 poloţek, pře trvávající spory o podobu tohoto seznamu 

a o to, které produkty budou podléhat l iberalizaci a které ne, však nakonec vedly 

ke zrušení tohoto seznamu a formálně by se tedy l ibera lizace měla týkat 

veškerého vnitřního obchodu.  

Zóna volného obchodu i přes zpoţďování stanoveného harmonogramu 

graduálního sniţování cel byla podle původního plánu spuštěna v  roce 2000,  

neúčastní se j í  však všechny členské státy . V  roce 2000 se členy zóny volného 

obchodu stalo pouze devět č lenů (Dţibutsko, Egypt,  Keňa,  Madagaskar,  Ma lawi,  

Mauricius, Súdán, Zambie a Zimbabwe), ostatní členské státy byly povinny sníţi t  

celní bariéry pouze o 60 -80%. V roce 2004 se připoji ly Rwanda a Burundi 

a v roce 2006 Komory a Libye. V  blízké době by se měla připoji t Uganda,  

o přistoupení jednají  DR Kongo, Seychely a Svazijsko. Etiopie a Eritrea 

zůstávají  mimo zónu volného obchodu. Celná unie měla být spuštěna původně 

v roce 2004, pozděj i  bylo spuštění odloţeno na rok 2008 a  nakonec byla  

slavnostně spuštěna na summitu v  Zimbabwe v červnu 2009. Vzhledem  k tomu, 
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ţe však ještě ani nebyla ukončena jednání o rozšíření zóny volného obchodu, 

není ani celní unie plně funkční a zahrnuje pouze státy , které partic ipují  na zóně 

volného obchodu. Společný vnější tar if  tvoří tři  sazby, nulová sazba pro 

kapitálové zboţí a nezpracované materiály, 10% pro polotovary a 25% pro 

hotové výrobky. COMESA se snaţí o harmonizaci l iberal izace s  ostatními 

organizacemi v  regionu, především se  SADC a EAC, a předpokládá se, ţe by 

v budoucnu měl být vnější tarif COMESA shodný s  vnějším  tarifem SADC, je  

tedy moţné, ţe stávající tarif bude pouze přechodný do doby přijet í  nového 

společného tarifu. Průběţně dochází také k  odbourávání netarifních překáţek 

(dovozní l icence, daň z  devizových výměn ad.).  

Po přeměně PTA v  COMESA došlo k  zavedení  některých dílčích opatření,  

jako je například zavedení automatizovaného systému zpracování celních dat  

(ASYCUDA), jednotného systému zpracování stat istických dat a  obchodní 

informační sí tě TINET, zavedení systému jednotného pojištění vozidel (tzv.  

yellow card) a jednotné l icence pro dopravce, kuponového systému pro placení  

si lničních poplatků, harmonizace dopravních poplatků, standardizace pravidel  

pro zatíţení a délku vozidel,  sjednocení celních dokumentů (jednotný celní  

formulář COMESA -CD, původní jednotný dokument byl v  platnosti od roku 

1985) a klasifikačního systému výrobků (COMESA -HS).  COMESA také při ja la 

rozvojové programy v  zemědělství ,  průmyslu, rybářství,  turismu (např.  

odstranění víz na cesty po regionu), infrastruktuře, letecké dopravě,  

komunikačních technologiích nebo energetice. V  roce 1992 byla zaloţena 

Pojišťovací  společnost pro sjednocení systému poj ištění v  dopravě.  COMESA 

dále zavedla pravidla původu (maximálně 60% dováţených inputů nebo 

minimální přidaná hodnota v  rámci COMESA 35% celkové  ceny výrobky,  

případně minimálně 25% u výrobků označených za obzvláště důleţité  pro 

ekonomický rozvoj regionu 26) a  konvergenční kritéria (defici t rozpočtu max.  10% 

HDP, financování rozpočtového deficitu centrální bankou ve výši max. 20% 

vybraných daní  v  předchozím roce,  nárůst peněz v  oběhu max. 10%, dluhová 

sluţba max. 20% HDP, inflace pod 10%, volný směnný kurs měn). Naopak došlo 

v důsledku l ibera lizace pohybu prostředků na běţném a  kapitálovém účtu 

k poklesu významu Zúčtovací banky, kde od počátku 90. le t setrvale dochází ke 

                                                 
26 Původní pravidla původu z počátku 80. let byla změněna v roce 1986, vzhledem ke své sloţitosti se však jiţ od 
počátku jednalo o jejich nahrazení novými, jednoduššími pravidly původy. Původní pravidla původu se odvozovala 
od toho, jakou majetkovou účast měli v produkující společnosti občané a firmy z regionu. V roce 1992 byl tento 
systém zrušen, nová pravidla původu byla schválena v listopadu 1999.    
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sniţování objemu transakcí.  Místo UAPTA byl zaveden COMESA dolar v  paritě  

1:1 k americkému dolaru, ale pro většinu transakcí začal být v  90. letech uţíván 

přímo americký dolar.  

COMESA v zakládaj ící smlouvě předpokládala moţnost přisto upení 

Jihoafrické republiky,  ta však tuto moţnost odmítla a jednoznačně se soustředila  

na integraci v rámci SADC. To v  důsledku vedlo k  vystoupení některých dalších 

členů. Akceschopnost i  kredibil ita COMESA tím poněkud utrpěla, stejně jako 

v důsledku oţivení EAC. COMESA navíc trpí oproti j iným uskupením velkou 

geografickou rozlohou, coţ vzhledem k  obecně špatné africké dopravní 

infrastruktuře pří l iš nenahrává rozvoji obchodu mezi členskými státy a většina 

obchodu probíhá mezi sousedními státy. Podstatná čás t vnitřního obchodu navíc 

připadá na dvě dominantní ekonomiky, Zimbabwe a Keňu. I přes tyto nepříznivé 

výchozí podmínky však COMESA nadále úspěšně funguje a integrace postupuje 

jak v oblast i  l ibera lizace obchodu, tak další spolupráce, byť harmonogram 

l iberalizace se zpoţďuje a plnění konvergenčních kritéri í  postupuje také jen 

velmi pomalu.          

 4.5.  Východoafrické společenství  (EAC) 

4.5.1.  Výchozí situace  

Spolupráce ve východní Africe se datuje j iţ od konce 19. století  

v souvislosti  s  výstavbou ţeleznice z Mombasy přes Nairobi do Kampaly.  

Ţeleznice byla pro obě kolonie (tj .  Keňu a Ugandu) provozována společně,  

ste jně jako od roku 1900 bylo pro obě kolonie společné vybírání daní a cel .  

Krátce na to byla zaloţena Východoafrická měnová komora a zavedena spo lečná 

měna fixně vázaná na britskou l ibru. V  roce 1919 byla  spolupráce mezi oběma 

koloniemi formalizována spuštěním celní unie, k  níţ se v roce 1927 připoji la 

také Tanganika,  původně německá kolonie,  kterou po první světové válce získala  

Velká Británie jako mandátní území Společnosti národů. Tři britské kolonie ve 

východní Africe sdílely společné sluţby, společnou měnu, společný výběr cel ,  

společný vnější  tarif,  obchod mezi nimi byl  volný a ste jně tak i  pohyb výrobních 

faktorů. Fakticky tak mezi koloniemi existoval společný trh,  který byl řízen 

trojicí guvernérů. Ti  se od roku 1926 scházeli  na pravidelných konferencích,  

v 30. letech se tyto nejvyšší konference začaly scházet kaţdoročně a byl zaloţen 

stálý  sekretariát a  konečně po druhé světové válce byla spo lupráce 
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formal izována vznikem Východoafrické vysoké komise (EAHC).  Ta byla i  nadále  

sloţena ze tří  guvernérů a f inancována vládami jednotlivých kolonií ,  jej í  

rozhodnutí vykonával  sekretariát sídlící  v  Nairobi.  

Absence regulace trhu a harmonizace hospodářsk ých poli tik začala být po 

druhé světové válce stále více ekonomicky výhodná pro Keňu oproti ostatním 

dvěma koloniím. Většinu vnitřního obchodu tvoři l  vývoz z  Keni do zbylých 

kolonií ,  coţ souviselo mj. s  tím, ţe asi 70% všech manufaktur bylo právě v  Keni 

(Nye 1965: 147). Koncem 50. let proto začaly státy hledat, jak rostoucí  

disproporce uspokoj ivě vyřešit.  V  roce 1961 proto vznikl Redistribuční fond 

(téţ Raismanův),  do nějţ šlo 40 % z  vybraných daní  z  příjmů firem a 6% 

z vybraných cel a nepřímých daní.  Takto  vybrané peníze byly rozděleny rovným 

dílem na financování společných sluţeb (50%) a přímé f inance pro jednotlivé 

vlády (50% rozdělených rovným dílem mezi tř i  kolonie).  Současně došlo ke 

vzniku Východoafrické organizace pro společné sluţby (EACSO) namísto 

EAHC, která měla koordinovat veškeré společné aktivity.  Oproti EAHC neřídi la  

organizaci jen troj ice guvernérů, ale  41členné Ústřední zákonodárné 

shromáţdění. Toto uspořádání  posi lovalo roli  centrální úrovně, byť jednotlivé 

vlády měly právo veta a EACSO neměla přímé exekutivní pravomoci . Pod tuto 

organizaci spadalo 21 organizací  společných sluţeb, především pak tři  největší ,  

t j .  ţe leznice a  přístavy; pošty a telekomunikace a aerolinie . I přes proklamace 

o předpokládaném prohloubení spolupráce nicméně integra ce zůstávala  pouze 

v rovině společných sluţeb s  velmi slabou centrální úrovní .  Nebyl stanoven 

ţádný harmonogram, kam by integrace mohla (měla) postupovat, a navíc i  přes 

existenci kompenzačního mechanismu i nadále narůstaly ekonomické rozdíly  

mezi koloniemi. Z hlediska obchodu bylo toto uspořádání velmi nestabilní ,  

nejen proto, ţe ne všichni měli  z  integrace stejný prospěch, ale  také s  ohledem 

na absenci koordinace rozvojového plánovaní či jednotné ekonomické 

zahraniční pol itiky nově nezávislých zemí 27 - zat ímco Keňa a Uganda orientovaly 

své směřování směrem k  Západu, Tanganika uzavřela obchodní dohody se 

zeměmi východního bloku nebo Japonskem. Napětí vyvolávalo také to, ţe sídlo 

EACSO stejně jako jeho předchůdců bylo v  keňském Nairobi.  

V roce 1963 začala jednání o vzniku Východoafrické federace, která by  

byla završením půl století  trvaj ící spolupráce. Jednání však začala  

                                                 
27 Tanganyika vyhlásila nezávislost v roce 1961 (ke spojení se Zanzibarem došlo v roce 1964), Uganda v roce 1962 
a Keňa v roce 1963.  
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pravděpodobně příl iš pozdě na to, aby mohla být úspěšná, a navrch při 

jednáních získaly spíše rozepře, neţ dosavadní úspěšná spolupráce.  Bug andský 

král ,  který se po vzniku nezávislé Ugandy stal je j ím prvním prezidentem, a další  

příslušníci  ugandské el ity  nejevil i  pří l iš  velkou ochotu k  připojení své země 

k federaci  z  obav před ztrátou ekonomické a poli tické suverenity. Nadšení pro 

federaci postupně ochladlo také v  Tanganice, kde sice nejvíce působi l  

panafrikanismus a tudíţ nadšení pro federaci,  ale  za podmínky účasti všech tř í  

států, v  případě neúčasti Ugandy Tanganika odmítala pouze dvoučlennou 

federaci s Keňou. Do jednání navíc dramaticky zasáhla zanzibarská revoluce 

v lednu 1964, po níţ Tanganika více energie neţ jednání o východoafrické 

federaci věnovala jednáním se Zanzibarem a přípravami vzniku sjednocené 

Tanzanie. Jednání o federaci tedy v  roce 1964 zkrachovala a nadále pokračovala  

j iţ jen jednání o udrţení ekonomické spolupráce. I přes dobré výchozí podmínky 

(obchod v rámci celní unie představoval podíl na celkovém obchodu východní 

Afriky asi jednu čtvrtinu, coţ je výrazně více, neţ u j iných afr ických uskupení,  

navíc integrace byla histor icky mnohem hlubší,  neţ jen l iberalizace obchodu) se 

však spolupráce mezi  státy zhoršovala, spory narůstaly  a integrace postupovala 

spíše vzad,  neţ vpřed. Menší  státy i  nadále pociťovaly nerovnost výhod 

plynoucích z integrace a  v roce 1964 vymohly podepsán í Kampalské dohody,  

která zavedla kvóty na vzájemný obchod a především Tanzanie vyuţila moţnosti  

uvalit restrikce na dovoz z Keni. Omezením obchodu i pohybu faktorů došlo 

k narušení  existujícího společného trhu i celní unie. V  roce 1965 navíc  

zkrachovala také měnová unie, kdyţ všechny státy zavedly vlastní měny a  vlastní  

centrální  banky.  

Posledním pokusem o udrţení ekonomické spolupráce byl vznik 

Východoafrického společenství (EAC) v  roce 1967. Základem úspěchu mělo být 

zavedení dalších kompenzačních mechan ismů, ze kterých měly benefitovat menší 

státy. Prvním t ímto nástrojem byla Východoafrická rozvojová banka (EADB), do 

níţ členské státy přispívaly všechny stejným dílem, ale distr ibuce peněz byla  

v poměru 38,75 % pro Tanzanii a Ugandu a 22,5% pro Keňu. Druh ým nástrojem 

bylo zavedení převáděcí daně (transfer tax), kterou mohl uplatnit stát  

s defic item obchodní bilance (tedy Tanzanie vůči Keni i  Ugandě a  Uganda vůči  

Keni)  jako zdroj pří jmů a jako ochranu svého začínajícího průmyslu, a  to ve výši  

maximálně 50% společného vnějšího tarifu a maximálně po dobu osmi let.  Ve 
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výsledku toto opatření ovšem vedlo k  duplikaci průmyslové výroby a tedy 

k omezení  obchodu. Třetím nástrojem měla být harmonizace poli tik v  oblast i  

zakládání  nových průmyslových podniků, která ovše m nebyla nikdy realizována.  

Čtvrtým nástrojem byla decentralizace společných sluţeb tak, aby centrá ly 

jednotlivých organizací byly rozmístěny ve všech třech zemích (ţeleznice 

a aerolinie v  Nairobi , přístavy a ústředí  v  Arushi, rozvojová banka a pošty 

a telekomunikace v  Kampale),  ve výsledku ovšem došlo jen k  nárůstu třenic 

mezi centrálou EAC a národními centry.  Insti tucionální struktura EAC navíc 

byla velmi slabá, sice nadále existovalo Zákonodárné shromáţdění, ale všechna 

jeho nařízení  musela být schválena  Východoafrickým úřadem (EAA),  který 

sestával  ze tř í  republikových prezidentů. Činnost tohoto orgánu ovšem 

ochromovaly poli tické rozepře spojené především s  rozporem mezi prozápadním 

kapital istickým kursem Keni a levicovým kursem Tanzanie a po převratu v  roce 

1966 také Ugandy. Rozpory vyvrcholi ly v  roce 1971 po převratu Idiho Amina 

v Ugandě, jehoţ reţim tanzani jský prezident Nyerere neuznal a odmítl s  Aminem 

sedět v  jednom orgánu. Od roku 1971 se tedy EAA j iţ nesešel.  Zatímco 

Tanzanie se začala stále více orientovat od východního bloku na Čínu a  Keňa se 

i  nadále orientovala na Západ, ugandský nový kurs byl orientován na arabský  

a sovětský svět . Aminovy ekonomické experimenty (mj. l ikvidace indických 

maloobchodníků) vedly k  nárůstu inflace,  Tanzanie začala  znárodňovat a Keňa 

v reakci na obé deklarovala ukončení konvertibil i ty svého ši l inku k  ugandskému 

a tanzanskému. Poli tické rozpory byly ještě prohloubeny ekonomickou krizí  

70. let,  která vedla k  omezení obchodu a úpadku společných sluţeb. V  roce 1977 

se EAC definitivně rozpadlo, kdyţ Tanzanie uzavřela  hranice s  Keňou, a to aţ 

do roku 1984. Rozpad EAC ukázal,  ţe i  přes proklamace o ekonomické integraci  

nebylo toto uskupení ničím více, neţ nástrojem pro výběr cel a  společné špatně 

fungující sluţby (Goldstein a  Ndung´u 2001: 12) .  Jiţ v  roce 1984 ovšem byla 

zahájena nezávazná jednání o  obnově přerušené spolupráce.  

4.5.2.  Vývoj po roce 1991  

V roce 1991 bylo rozhodnuto o oţivení organizace, v  roce 1996 byl  

ustaven stá lý sekretariát (sídlící nyní v  tanzanijské Arushi,  nikoliv j iţ v  Nairobi) ,  

v roce 1999 podepsána nová smlouva a v  roce 2000 došlo k  faktickému 

obnovení EAC, jehoţ členy se staly stejné státy jako v  původní organizaci,  tedy 

Keňa, Uganda a  Tanzanie. V roce 2007 se k EAC připoj i ly Rwanda a Burundi.  
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Organizace si při svém vzniku stanovila ambiciózní c í l  spuštění celní unie j iţ  

v roce 2004, který byl k  1. lednu 2005 skutečně splněn. Vzhledem k postavení  

největšího exportéra však bude vývoz z  Keni do ostatních zemí bezcelní aţ od 

roku 2010, nicméně cla nebyla plně odbourána ani  ostatními státy.  Keňa 

doposud sníţ ila svá c la o 90%, Tanzanie a Uganda o  80%. K úplnému odbourání  

cel by mělo dojí t v  roce 2010, stejně jako k  odbourání netarifních bariér 

a hraničních kontrol .  V  roce 2010 by měl být také spuštěn společný trh (jednání  

zahájena v  l i stopadu 2007), nejpozději  do roku 2012 by EAC mělo být měnovou 

unií se společnou měnou východoafrickým ši l inkem (postupně byl termín 

dokonce zkrácen na rok 2007 pro společný trh a rok 2009 pro společnou měnu). 

EAC jako jediná af rická regionální organizace proklamovala cí l  vzniku politické 

unie a stanovila harmonogram k  dosaţení tohoto cíle .  Jiţ v  roce 2010 by členské 

státy měly mít společného prezidenta a parlament, v  roce 2013 by měla být  

vyhlášena Východoafrická federace. Řada odborníků se nicméně shoduje v  tom, 

ţe reálný časový odhad pro vznik měnové unie je  mezi  roky 2015 -2020 a pro 

vznik federace kolem roku 2025 (viz např. Kibua a Tostensen 2005: 25).  

Integrace nicméně pokračuje , členské státy se v  uplynulých letech dohodly  

na společném vnějším tarifu, konvert ibil i tě měn, společných východoafrických 

cestovních dokladech a vízech, harmonizaci celní dokumentace a posledních 

dvou čísl ic klasif ikace výrobků, průmyslových standardů,  bankovních pravidel  

nebo sazeb DPH, dále došlo k  dohodě o  zamezení dvojího zdanění a  k  dohodě 

nad konvergenčními kri téri i  (redukce deficitů platební bilance,  defic it rozpočtu 

max. 5% HDP, inflace max. 5%, f inanční rezervy ve výši šest iměsíčního dovozu, 

7% roční růst HDP, národní úspory min 20% HDP, dluh ová sluţba max. 15% 

HDP), pravidly původu (minimálně 35% přidané hodnoty a  maximálně 60% 

importovaných inputů) a společným vnějším tarifem (tři  sazby 0%, 10% a 25% 

podle cit l ivosti výrobků ve vztahu k  trhům členských zemí).  Od obnovení EAC 

zřetelně dochází  ke konvergenci makroekonomických ukazatelů mezi členskými  

státy. Dále byly zaloţeny instituce jako Východoafrická rozvojová banka, 

Asociace agentur na podporu investic  nebo Regulační bankovní agentura.  
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5.   Komparace případových studií  

Komparace pěti případových studií ukazuje, ţe africká ekonomická 

regionální integrace trpí řadou problémů, které jsou inherentně pří tomné ve 

všech  regionech a všech organizacích. Původní organizace od svého vzniku do 

konce osmé dekády v  integračních snahách nepokroči ly v  podsta tě vůbec (viz 

příslušné podkapitoly),  coţ bylo do značné míry způsobeno dovnitř 

orientovanými ekonomikami snaţíc ími se o rozvoj průmyslu skrze uzavření 

ekonomik za hradbami vysokých cel a zesí leno hlubokou ekonomickou kriz í ,  

která od konce 70. let zasáhla v podstatě celý kontinent. Ekonomické i poli tické 

prostředí jak globálně, tak v  rámci Afriky se však na přelomu 80. a 90. let  

dramaticky změnilo, na coţ reagovaly i  afr ické státy při jetím Abujské dohody 

a změnou jednotlivých regionálních organizací –  z  námi sledovaných organizací 

čtyři  organizace prošly hlubokou transformací  (UDEAO/UEMOA, 

UDEAC/CEMAC, PTA/COMESA, SADCC/SADC), ve dvou případech došlo 

k výrazným změnám v  zakládajících smlouvách (ECOWAS, SACU) a jedna 

organizace byla po rozpadu obnovena (EAC).  Snad jen středoafrické ECCAS 

ţádnou výraznější transformací neprošlo, ovšem tato organizace od svého 

vzniku v roce 1983 aţ do konce století  víceméně neexistovala a činnost začala  

vyvíjet aţ po roce 1998, kdy začínala  fakticky od nuly v  nových podmínkách.  

Změny se nakonec dočkala také kontinentální organizace. Výrazným rysem 

ekonomického vývoje po roce 1990 je otevření národních ekonomik, coţ vytváří  

výrazně příznivější podmínky pro integraci,  neţ do té doby uplatňované ISI 

strategie.  

Z přehledu jednotl ivých uskupení je zřejmé, ţe integrace 

v transformovaných organizacích nabrala  mnohem rychlejší  tempo a hlubší  

záběr, nicméně ve všech případech se dá ř íci ,  ţe původní plány dodrţeny nebyly.  

Hlavní  roli  v  integraci i  nadále hrála  l ibera lizace vzájemného obchod u, nicméně 

spuštění zóny volného obchodu či celní unie bylo povětšinou opoţděno, pokud 

k němu doposud vůbec došlo (ve všech regionech je v  plánu společný trh 

i  měnová unie),  a i  v  někol ika málo případech, kdy byl harmonogram dodrţen,  

nebyla spuštěna pro všechny členy, případně pro veškerou produkci.  Celní unie  

v současné době existují  v  Africe čtyři ,  v  případě SACU se jedná o dlouhodobou 

záleţitost,  která se odvíj í  od ochoty Jihoafrické republ iky dotovat menší státy 

výměnou za přístup na jej ich trh. Překvap ivě úspěšně a rychle byly spuštěny 
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celní unie v  bývalých frankofonních koloniích (UEMOA a  CEMAC), kde se 

jednalo o završení  snah počínajících j iţ na konci  50.  let  a brzděných 

nepříznivými pol itickými a ekonomickými okolnostmi.  Ekonomická i  pol itická 

l ibera l izace umoţnily  rychlou dohodu nad l ibera lizací vzájemného obchodu, 

svou pozitivní roli  nicméně sehrála dlouholetá spolupráce v  měnové oblasti  

a Francie v pozadí obou projektů. Poslední celní uni í je EAC, které však ještě 

není plně funkční celní unií ,  protoţe doposud nebyla plně odbourána všechna 

cla. Na úrovni pil í řů AEC doposud tedy byla spuštěna jediná celní unie,  

v ostatních případech integrace zůstává maximálně v  rovině zóny volného 

obchodu. Podobně zatím jen pozvolného pokroku bylo dosaţeno v  klíčové 

oblasti  konvergence makroekonomických poli tik.  

Důvodů, proč tempo integrace sice zrychl i lo, nicméně ne natol ik, aby se 

podařilo naplnit ambiciózní plány, je celá řada a můţeme je rozdělit do několika 

skupin. První skupinou je existence pří l išného mnoţství různých regionálních 

uskupení s  překrývaj ícím se členstvím, přitom s  podobnými cí l i .  V  Africe 

v současné době existuje šestnáct regionálních uskupení , z  nichţ osm je 

uznáváno za pil í ře AEC (Sahelsko -saharské společenství,  Společný trh východní 

a j iţní Afriky, Východoafrické společenství,  Středoafrické hospodářské 

společenství,  Západoafrické hospodářské společenství,  Mezivládní úřad pro 

rozvoj, Jihoafrické rozvojové společenství ,  Maghrebský svaz), čtyři existují  jako 

podskupiny v  rámci pil í řů (Středoafrické hospodářské a měnové společenství,  

Západoafrická hospodářská a  měnová unie, Západoafrická měnová zóna,  

Jihoafrická celní unie) a čtyři existují  mimo pi l í ře (Hospodářské společenství  

oblasti  velkých jezer,  Komise indického oceánu, Unie řeky Mano, Úřad Lipta ko-

Gourma). Severoafrické státy jsou navíc členy Velké arabské zóny volného 

obchodu. Existence tolika organizací nutně vede k  tomu, ţe státy jsou členy 

několika z  nich, vezmeme-li  v úvahu pouze organizace blíţe zkoumané v  této 

práci,  pak většina států je č leny dvou organizací,  některé státy tří  organizací  

(přehled č lenství viz pří loha 1). Být č lenem více organizací můţe mít ze strany  

států racionální důvod, t j .  pojist it se pro případ, ţe jedno uskupení bude 

nefunkční , coţ doposud v  Africe bylo spíše pravidlo neţ výjimka,  případně 

hledat model integrace, který bude nejvíce vyhovovat mým zájmům a přinese 

největší uţitek. Aryeetey a Oduro (1996: 26) označují tento postoj jako 

„počkáme a uvidíme“. Na druhé straně je takovéto uspořádání  značně 
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neefektivní a vede k plýtvání zdrojů. Nedostatečné finanční kapacity místo aby 

byly koncentrovány,  jsou dále tříštěny,  a většina organizací se tak potýká 

s chronicky špatnou platební morálkou svých členů. Neplacení členských 

příspěvků pak vede k  omezení zdrojů, s  nimiţ organizace můţe disponovat, coţ 

výrazným způsobem narušuje jej í  akceschopnost. Tříštěny jsou samozřejmě také 

l idské kapacity,  taktéţ samy o  sobě nedostatečné.  Pro členské státy je obtíţné  

dostát svým závazkům u všech organizací,  obzvláště kdyţ jdou proti sobě.  

Konkrétní příklad pro i lustraci :  na obchod Zambie s  Indií by podle plánovaného 

společného tarifu SADC mělo být uvaleno clo 10%, zatímco podle společného 

tarifu COMESA 15%. Podobně obchod Zambie s  Keňou by měl být podle tarifu 

SADC zatíţen 5% clem, zatímco v rámci COMESA by měl být bezcelní.  Závazky 

v rámci SADC a COMESA jsou tedy vzájemně neslučite lné (Oosthuizen 2006:  

274). Doposud však byla patrná jen minimální snaha o  harmonizaci v  činnosti  

organizací.  Podle UNECA (2004: 115 an.) existuje pět moţných scé nářů 

racionalizace,  a to 1) ponechání statu quo s  odstraněním duplici t mezi  

jednotlivými organizacemi, 2) existence pěti regionálních uskupení s  komplexní 

agendou, v jej ichţ rámci budou existovat další dílč í uskupení zaměřená na 

konkrétní praktické problémy, 3) s lučování organizací do pěti bloků dle Abujské 

dohody, 4) dělba práce a jasné stanovení agendy pro jednotl ivá uskupení 

a 5) harmonizace pol i tik a nástrojů v  rámci celé Afriky bez ohledu na stávající  

uskupení. Ideální variantou by samozřejmě bylo sluč ování organizací,  které se 

jeví jako poli ticky neprůchodné. V  ří jnu 2008 nicméně došlo k  prvnímu 

zásadnímu průlomu v  oblasti  racionalizace, kdyţ SADC, EAC a  COMESA 

podepsaly dohodu o vzniku Africké zóny volného obchodu (AFTZ), která by při 

úspěšné realizac i měla zahrnovat 26 členských států, tj .  polovinu Afriky. 

V případě úspěšného spuštění zóny volného obchodu by se nepochybně jednalo 

o výrazný pozitivní impuls pro africkou integraci ,  v  současné době je však velmi 

obtíţné předvídat potenciál AFTZ.  

Do stejné kategorie problémů spadá pří l išná ambicióznost cí lů, všechny 

organizace maj í ve své agendě l iberalizaci obchodu od zóny volného obchodu 

přes celní  uni i ke společnému trhu, plán zavedení společné měny a hospodářské  

unie, konvergenci č lenských ekonomik,  rozvojové projekty v  zemědělství ,  

průmyslu, turismu, energetice, infrastruktuře, dopravě,  telekomunikacích 

a dalších oblastech ad. Je při tom evidentní,  ţe tyto cí le  vysoce převyšují  kapacity  
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států i  organizací.  Jak podotýká Bøås (2001: 36), africké organizac e podlehly 

syndromu „big is beautiful“ .  

Druhým důvodem je slabá oddanost poli tických eli t integračním 

projektům, která se projevuje především v  oddalování ratif ikace smluv 

a protokolů a  v pomalé implementaci  regionálních programů na národní úrovni.  

Neúspěch první etapy africké integrace přičí tal Mazzeo (1984:  231) tomu, ţe 

africké státy mají před sebou dva velké úkoly: budování státu a  diverzifikaci  

národních ekonomik,  coţ ve výsledku vede k  tomu, ţe kapacity  států jsou téměř 

plně spotřebovávány na domácí  p roblémy. Po čtvrtstoletí  lze konstatovat,  ţe 

si tuace zůstává stále  ste jná. Africké státy nadále nelze povaţovat za vnitřně 

konsol idované a značná část energie je i  nadále spotřebovávána na domácí  

problémy, ať j iţ přetrvávající etnické rozmíšky či gueri l lov é útoky, nebo na 

sociá lní rozvoj.  Regionální agenda tak často je v  rozporu s  domácí agendou, 

potenciální dlouhodobé zisky z  integrace jsou u řady států v  rozporu 

s pravděpodobnými krátkodobými ztrátami, které by mohly ohrozit pozic i vlád.  

Krátkodobé polit ické cí le jsou nadřazeny dlouhodobým ekonomickým cílům 

a při střetu poli tických a ekonomických úvah obvykle vítězí  poli tické (Asante 

1984:  179). I  proto obvykle chybí  deta i lní  plán integrace krok po kroku,  

harmonogram se omezuje pouze na stanovení cí lového roku dosaţení určité fáze 

integrace, ale j iţ se neřeší ,  jak přesně do této fáze dospět. Dalším problémem je,  

ţe integrace je v  africkém podání vládním projektem bez zapojení soukromého 

sektoru, občanské společnosti ,  zájmových skupin či veřejnosti .  Přitom ú spěch 

evropské nebo asi jské integrace vyvěrá právě z  toho, ţe šlo o integraci zespoda 

vedenou t lakem zájmových skupin, především pak soukromého sektoru. V  době 

etatist ických poli tik bylo zapojení soukromého sektoru do integrace minimální,  

ovšem ani po ekonomické l ibera lizaci se jeho pozice a role nijak výrazně 

nezvýšila.  Integrace je i  nadále především vládním projektem, coţ ztěţuje jej í  

prosazení.  Africká burţoazie totiţ můţe hodně získat ze statu quo a naopak 

hodně ztrati t z  případné radikální změny stáva j ícího neokoloniá lního 

uspořádání , z  nějţ těţí právě jen skupiny el it (Wright a Okolo 1990: 6).  I proto 

zatím stále plat í ,  ţe „integrace končí  u pera prezidenta podepisujícího smlouvu“ 

(Teunissen 1996: 57).  O zapojení veřejnosti nejlépe svědčí průzkum 

Afrobarometru provedený v  sedmi afrických zemích včetně JAR, Ugandy,  Ghany 

či Senegalu, podle něhoţ polovina obyvatel vůbec neví,  ţe v  jej ich regionu 
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existuje nějaká regionální organizace (Benešová 2008: 46). Podobně i  zapojení  

nevládních organizací je jen omezené,  řada z  nich je napojená na vlády,  

nezávislé nevládní organizace naopak bojují  s  nezájmem a odmítáním dialogu ze 

strany vlád.  

Třetím důvodem je samotná institucionální struktura organizací .  Ve všech 

případech je spolupráce zaloţena na mezivládním přís tupu s důrazem na 

vrcholnou diplomaci i summitů, t j .  zasedání hlav států či  rady ministrů.  

Sekretariát je  obvykle slabý a plní  pouze administrat ivní  funkci.  Ve struktuře 

organizací není ţádný si lný autonomní nadnárodní orgán. Rozhodnutí nejvyšších 

orgánů nemají přímou účinnost, a le musí  být apl ikovaná jednotlivými státy do 

jej ich národního práva. Většinou však neexistuje ţádný sankční mechanismus,  

který by umoţňoval vynuti t aplikaci těchto rozhodnutí .  Existuj ící tribunály měly 

pravomoc omezenou na řešení sporů mezi státy o výklad zakládajících smluv 

a jej ich reviz í .  Transformace organizací spojená s  přeměnou tribunálů v  soudní  

dvory byla spojena s  očekáváním větších pravomocí, ale například u ECOWAS 

má soudní dvůr i  patnáct let po svém zaloţení funkci pouze j ako vykladače 

smluv.  Soudní dvůr COMESA sice jako jeden z  mála má právo vymáhat po 

státech apl ikaci závazných rozhodnutí ,  ale doposud této moţnosti nevyuţil  do té 

míry , aby skutečně byla za jištěna implementace podepsaných protokolů 

a vydaných rozhodnutí .  Organizace navíc nadále str iktně lpí na jednohlasném 

rozhodování (s odkazem na to, ţe se jedná o tradiční „afr ický způsob“ 

rozhodování),  většinové rozhodování je pouze u  centrálních bank zóny franku 

CFA (BCEAO pro západní Afriku a BEAC pro střední Afriku). To, s jakou 

rychlostí a v  jakém rozsahu se státy zapojují  do integračního projektu, tak 

nadále určují  národní pol itičtí  č initelé (Rugumamu 2004: 8).  Ti odmítají  vzdát se 

své suverenity, resp. jej í  části ,  a přenést j i  na nadnárodní úroveň. Důvody jsou 

v zásadě dva: zaprvé fakt, ţe státní suverenita je v  Africe nová záleţitost ,  

získaná před padesáti  a méně lety. Africké státy se po vzniku OAU shodly na 

nutnosti udrţení koloniálních hranic a budování nových států v  jej ich rámci ,  

a tento závazek striktně dodrţu jí dodnes.  Jakýkol iv precedens v  podobě změny 

hranic by totiţ mohl vyvolat lavinu separatismu, která by afr ický kontinent  

fatálně destabil izovala. Z  tohoto pohledu se zdá, ţe africké státy po padesáti  

letech své existence ještě nedospěly do stádia, kdy by byly připraveny 

(a ochotny) vzdát se své suverenity ve prospěch regionálních nadnárodních 
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organizací.  Druhým důvodem je nejasnost zisků z  integrace, v je j ímţ důsledku se 

státy vcelku logicky brání přesunu kompetencí na nadnárodní úroveň a změny 

hlasování na většinové; hrozí totiţ, ţe v  případě pro ně nevýhodného vývoje 

integrace ztratí  moţnost integraci blokovat či jakkoliv j i  ovlivňovat.  

Čtvrtým důvodem je charakter afrických ekonomik.  Proces integrace má 

význam pro malé ekonomiky s komplementární produkcí  a obchodní 

provázaností ,  coţ bohuţel není  africký případ. Export je zde závislý  na jedné či  

několika málo komoditách, veskrze primárních produktech. Domácí produkce 

tedy není komplementární,  ale  kompetitivní,  coţ omezuje moţnosti regionálního 

obchodu. Ten se v rámci celé Afriky pohybuje do 6%, zat ímco tři  čtvrt iny 

exportu míří do EU, USA a Číny; v  případě některých regionů převyšuje 10%, 

v případě některých regionů však nedosahuje ani 2% (viz pří loha 2). Ve všech 

případech je objem vnitřního obchodu výrazn ě niţší ,  neţ v  případě Latinské 

Ameriky, Asie, nemluvě j iţ o  Evropě. Integrace tedy vede povětšinou 

k následující  s ituaci:  dvě země dováţí  to samé zboţí  ze třetí  země, dohoda 

o volném obchodu mezi nimi vede k  odstranění bariér pro vnitřní obchod, 

ovšem země se stejnými vývozními artikly  nemají  mezi  sebou s  čím obchodovat;  

vůči vnějšku zůstane ste jný tarif jako doposud a  výsledkem integrace tedy je , ţe 

obě země nadále dováţí to samé zboţí z  třetí  země za stejné ceny bez ohledu na 

vznik zóny volného obchodu (Lyakurwa 1999: 269). V  některých případech lze 

hovořit alespoň o částečné komplementaritě produkce (např. UEMOA, 

CEMAC), v těchto případech se však negativně projeví dynamické efekty 

integrace. Integrace v  Africe má menší dopad na statické efekty (tj .  vytv áření  

obchodu, resp. v  rozvojovém světě vedou celní unie minimálně v  krátkodobém 

horizontu spíše k  odklonu obchodu, tj .  nakupuje se chráněná domácí  

průmyslová produkce) a  větší dopad na dynamické efekty (úspory z  rozsahu,  

specia l izace) , coţ vede ke geograf ické koncentraci produkce.  Nové podniky 

vznikaj í  ve více rozvinutých částech unie,  zisk z  integrace bude nerovný a bude 

docházet k  prohlubování nerovností mezi  vyspělými a méně vyspělými částmi 

unie. V takovýchto případech je  nutná existence kompenzačních mechanismů, 

ale jak právě příklad integrace frankofonní Afriky ukazuje,  dlouhodobě se nedaří  

nalézt uspokojivý způsob, jak méně vyspělým státům kompenzovat případné 

ztráty ze vzniku celní unie.  Ekonomická závislost na vyspělých ekonomikách 

navíc často napíná sí ly států j iným směrem neţ k  regionální integraci,  příkladem 
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můţe být třeba Lesotho, pro nějţ je z  obchodního hlediska klíčový vývoz 

texti lní produkce do USA pod AGOA a do Evropy pod EBA, případně 

přerozdělování vybraných cel v  rámci SACU, mnohem méně významná je j iţ  

integraci v rámci SADC.  

Dalším velkým problémem je stav makroekonomických polit ik. Po 

zavedení SAP sice došlo k  jej ich z lepšení,  nicméně státy i  nadále praktikují  

odlišné makroekonomické pol itiky a  jej ich harmonizace probíhá jen pomalu.  

V Africe se projevuje tzv. efekt nákazy ( contag ion ef f ec t ) ,  t j .  ţe ekonomická 

a poli tická si tuace v  jedné zemi má své bezprostřední dopady i v  sousedních 

zemích - typicky například Ghana a Côte d´Ivoire (Aryeetey a  Oduro 1996:  38).  

To se týká i  konkrétně makroekonomické poli tiky , kdy např.  inflace v  jedné 

zemi ovlivňuje inflaci v  zemích okolních. Hledání makroekonomické stabil i ty  

afrických ekonomik proto vyţaduje reformy spíše na regionální neţ národní 

úrovni.  Tím se vracíme k  j iţ zmíněnému problému programů SAP, které tyto 

reformy ordinovaly pro jednotl ivé státy odlišně bez koordinace či dokonce 

harmonizace na regionální úrovni. Africké státy si nicméně tento fakt uvědomily 

a většina organizací  j iţ při jala konvergenční kritéria.  Bohuţel,  členské státy 

doposud s jej ich naplněním bojují  povětšinou neúspěšně a konkrétní kritéria je  

v organizacích schopna plnit  maximálně polovina členů.   

Formální integrace navíc počítá pouze s  oficiá lním obchodem 

a nereflektuje problematiku neoficiálního příhraničního obchodu, kter ý ovšem 

můţe tvořit velmi významnou část ofic iálního obchodu –  v případě obchodu 

mezi Keňou a Tanzanií se odhaduje na polovinu oficiálního obchodu (Masson 

a Pati l lo 2005: 135),  v  rámci SADC na 40 -60% (Mistry 1996:  174), v  případě 

obchodu mezi Malawi a sousedními státy se dokonce odhaduje, ţe překračuje 

objem oficiálního obchodu (Lee 2002: 20, obecně také Kennes 1999: 29) . 

Meagher (2001:  45) ovšem soudí, ţe role neoficiálního obchodu je přeceňována 

a ţe v  dnešní době se jedná především o vnitrostátní obchod s dovezenými 

věcmi, zatímco přeshraniční  obchod dosahuje objemu pouze v  řádu jednotek 

procent oficiá lního obchodu. V  Africe navíc chybí l ídr , který by integraci táhl  

vpřed –  regionální velmoci na tuto roli  zřejmě nestačí (viz Nigérie v  rámci  

ECOWAS), Jihoa fr ická republ ika zatím spíše neţ roli  hegemona vyuţívá svého 

dominantního postavení v  rámci SADC ke sledování vlastních ekonomických 
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i  politických zájmů a zatím není ochotna v  rámci SADC nést finanční břímě 

integrace tak, jako v  rámci SACU.  

Pátým velkým problémem ztěţuj ícím integraci v  Africe je stav 

infrastruktury. V prvé řadě se jedná o špatný stav dopravní infrastruktury, pouze 

menší část si lnic je zpevněná, většinou se jedná o prašné cesty po část roku 

nesj ízdné či obtíţně sj ízdné. Afrika naprosto postr ádá transkontinentální  

dopravní cesty, a to jak si lniční,  tak ţelezniční.  Ţelezniční tratě povětšinou 

pochází z  koloniálního období a maj í tedy charakter koloniá lní ţeleznice, tj .  od 

surovinových zdrojů do přístavů. Mezistátní spojnice chybí.  Vzhledem 

k chronicky špatné ekonomické situaci států navíc invest ice do ţeleznic byly 

omezené,  a tak se řada tratí  pohybuje na hranici ţivotnosti ,  ba moţná uţ dávno 

za ní.  Podobně omezené byly i  investice do přístavů,  jej ichţ kapacita tak často 

neodpovídá současným nárokům. I přes některé dí lčí projekty (zmíněný 

maputský rozvojový koridor, s i lnice z  Botswany do Namibie či v  západní Africe,  

přestavba dálnice z  Mombasy do vnitrozemí apod.) dochází k  výrazným 

průlomům ve stavu infrastruktury jen pomalu. Ve výsledku to znam ená, ţe 

doprava kontejneru z  Mombasy do Kampaly je dvakrát draţší ,  neţ doprava téhoţ 

kontejneru z Mombasy do Londýna (Goldste in a Ndung´u 2001: 26). Afrika je  

navíc jen velmi málo členitý kontinent s  velkým mnoţstvím vnitrozemských 

států a obyvatel bydlících v těchto státech.  Zboţí je tak nutno převáţet často na 

velké vzdálenosti ,  coţ vzhledem ke stavu dopravní infrastruktury znamená 

dodatečné náklady a tudíţ zvyšování ceny produkce. Jak říká Lee (2002: 12), bez 

zboţí,  s  nímţ by bylo moţno obchodovat,  a bez  infrastruktury,  díky níţ by bylo 

moţno zboţí  dostat na trh,  jsou na tom členské státy SADC ste jně, jako byly při 

vzniku organizace v  roce 1980 (plat í  obecně pro celou Afriku).  

Šestým velkým okruhem problémů jsou přetrvávající netarifní bariéry,  

mezi něţ můţeme zařadit právě i  výše uvedené dodatečné náklady způsobené 

přepravou na dlouhé vzdálenosti .  Vybraná cla pro mnoho států představují  

významný příjem do jej ich rozpočtů a l iberalizace v  rámci SAP vedla k poklesu 

pří jmů. Státy proto nebyly pří l iš ochotny přistoupit k  další  l iberalizaci v  rámci 

regionů a přicházet o další pří jmy. Není bez zajímavosti ,  ţe k  největšímu 

nárůstu regionálního obchodu došlo ve druhé polovině 80. let,  zat ímco 

v 90.  letech objem regionálního obchodu stagnuje (viz pří loha 3) .  Důvod je  

jednoduchý,  na vnitřní obchod měla výrazný dopad jednostranná l iberalizace 
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států v  rámci SAP, nikoliv regionální programy l ibera lizace obchodu. A i pokud 

státy sníţ i ly cla,  často výpadky příjmů nahrazovaly zaváděním netarifních bariér 

(daň z  devizových výměn, dovozní l icence, kvóty apod.) .  Přetrvávaj ícím 

problémem je nekonvert ibil ita měn. V  některých regionech postupně dochází  

k odstraňování netarifních bariér,  nicméně hraniční kontroly,  náhodné si lniční  

kontroly či kontroly na checkpointech spojené s  placením poplatků 

(=povětšinou úplatků) přetrvávají  po celém kontinentu.  

Sedmým problémem integrace je poli tická nestabil i ta.  Je zřejmé, ţe 

pokrok v rozvoji integrace v  Africe vyţaduje poli tickou kohezi a ekonomický 

pokrok (Fawcett 2004: 35). Organizace proto do své agendy zařadily bezpečností  

a poli tická témata, i  přes velké úsil í  se však nezdá, ţe by krize ve východním 

Kongu, Dárfúru č i Somálsku spěly ke svému konci.  

Řada autorů soudí , ţe africké ekonomiky jsou tak malé, ţe i  v  případě 

vzniku regionálního t rhu budou v  globálním měřítku pří l iš  malé.  Jako 

podstatnou proto vidí nikoliv integraci  trhů, která má pro Afriku jen omezený 

význam, ale rapidní  zvýšení  produktivity ekonomik, z lepšení infrastruktury, 

harmonizaci makroekonomických poli tik a akumulaci l ids kého a  fyzického 

kapitálu (viz např. Onitir i  1997, Fine a Yeo 1997). Oyejide (1997: 12, 17)  

shrnuje, ţe regionální obchod v  Africe se rozvíj í  nikol iv v  reakci na integraci,  

ale v reakci na zvyšování otevřenosti afr ických ekonomik, a africká integrace  

dává smysl právě jen jako automatický vedlejší  produkt jednostranné redukce 

obchodních bariér s  cílem zlepšit  infrastrukturu a akumulovat kapitál .  Jinými  

slovy, regionální integrace, jak se zatím ukázalo, zřejmě nebude mít v  Africe ani  

efekt zvětšování trhů a t ím sniţování nákladů na výrobu, ani efekt nástroje 

strukturální transformace afrických ekonomik,  ale bude fungovat hlavně jako 

nástroj minimalizace ztrát z  fragmentace trhů a jako podmínka pro větší  

zapojení Afriky do světové ekonomiky (Aryeetey a Oduro 19 96: 41) 

s potenciálem vyššího příl ivu zahraničních investic .  
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6.   Nový regionalismus a subsaharská Afrika  

Po bliţším prozkoumání vývoje africké integrace s  důrazem na vývoj po 

roce 1991 a následném zobecnění základních faktorů ovlivňujících tempo, 

rozsah a hloubku integrace nám nyní v  poslední kapitole zbývá zodpovědět  

základní otázku, zdali  integrace v  Africe probíhá v  duchu tzv. nového 

regionalismu, nebo nikoliv. V  kapitole 4 jsme ukázali ,  ţe integrace v  subsaharské 

Africe po roce 1990 nabírá větší intenzitu , byť v  řadě případů se to projevuje 

hlavně v  rovině rétorické, méně j iţ v  rovině reálných kroků. I  přesto nicméně 

většina regionů spusti la více či méně funkční a více či méně komplexní zóny 

volného obchodu, coţ je jednoznačný posun oproti stavu před rokem  1990, kdy 

l iberalizace obchodu byla taktéţ si lná v  rétorice,  ale naprosto nulová 

v implementaci.  Na druhou stranu je  ovšem zcela zřejmé, ţe ambiciózní  

harmonogramy pro spuštění hospodářské a měnové unie ať j iţ v  regionech, či na 

kontinentální úrovni , jsou  naprosto nerealist ické a  tudíţ nedosaţitelné.  

V kapitole 5 jsme pak ukázali  důvody, proč integrace sice postupuje vpřed 

zrychleným tempem, nicméně výrazně pomalejším, neţ by bylo potřeba pro 

naplnění stanovených cílů. Na první pohled tedy nová vlna region alismu 

dorazila i  do Afriky,  k zodpovězení klíčové otázky je  však třeba hlubší analýzy. 

Ta proběhne ve dvou dílčích krocích, nejprve zhodnotíme afr ickou integraci 

z pohledu nového regional ismu jako procesu  a následně zhodnotíme relevanci  

základních t eori í  nového regionalismu ve vztahu k  subsaharské Africe.  

 6.1. Nový regionalismus jako proces  

V kapitole 2.2 jsme ukázali ,  ţe tzv. nový regionalismus má příč inu v  řadě 

vzájemně se doplňujících ekonomických a poli tických jevů. Za hlavní příčinu 

jsme označil i  postupující  globalizaci  a proces otevírání národních ekonomik 

spojený s  omezením role státu v ekonomice. To nepochybně platí  i  pro Afriku, 

kde k otevírání ekonomik dochází od poloviny 80. let,  coţ přesně koresponduje 

s počátečním obdobím nového regional ismu. Pod tíhou narůstaj ícího dluhového 

břemene začaly africké ekonomiky pod nátlakem mezinárodních finančních 

insti tucí implementovat reformní programy SAP, které mj. vedly právě  

k omezení role státu v  ekonomice (např. při  stanovování cen), privatizaci  

(polo)státních podniků, odstranění vysokých ochranných obchodních bariér  

a vůbec celkově opuštění  strategi í  ISI. Na druhou stranu přetrvávající  pol itická 

nestabil ita,  vysoké zadluţení a celková ekonomická stagnace odrazují investory,  
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a tak se Africe zatím vyhýbá p řesouvání výroby do zemí s  niţšími náklady 

a s ním spojená standardizace inst itucionálního prostředí .  Africká integrace 

zatím neúspěšně bojuje s  ekonomickou konvergencí ,  natoţ pak s  otázkami jako 

je harmonizace právních norem apod.  

Africká integrace reaguje také na vývoj světové ekonomiky.  Afrika je  

součástí procesu sjednocování ekonomických a pol itických systémů na bázi  

navenek orientovaného l iberalismu a plurali tní demokracie 28,  coţ umoţnilo  

překonat dosavadní nekompatibil itu národních ekonomických naciona lismů 

a poli tických nacionalismů často zakotvených v  a l ianci  s  jednou či druhou 

stranou globální  supervelmocenské rivality a  přeci jen zvýšilo ochotu 

implementovat při jaté regionální programy. Významnou roli  sehrálo také 

prohloubení ekonomické integrace v  Evropě, severní Americe, ale i  Asii  

a Latinské Americe. Africké státy pochopi ly, ţe globalizace vede k  prohlubování 

mezery mezi vyspělými a méně vyspělými ekonomickými regiony (tr iáda center 

USA-EU-Japonsko vs. rozvojové země) a k  prohlubování marginalizace těchto 

méně vyspělých regionů. „Budování velkých integrovaných celků ve třet ím světě 

je jedinou smysluplnou odpovědí na výzvy pokračující  polarizace světa 

v důsledku procesu globalizace“ (Amin 1999: 54) , protoţe „pro několik  

následujíc ích deseti letí  představuje regionalismus lepší přístup neţ ekonomický 

nacional ismus nebo mult i lateral ismus v  mezidobí mezi érou národních států,  

která je u konce,  a  érou globálního vládnutí ,  která je stále daleko od své 

realizace“ (Mistry 1999: 152). V  ekonomické rovině je pak samozřejmě africký 

regionalismus také reakcí na postup multi laterálních jednání na půdě WTO, 

která pro africké státy nepřinesla ţádné zásadní výsledky, z  části i  z  důvodu 

toho, ţe africké státy nedokázaly zaujmout jednotný postoj a prosadit svá témata 

na program agendy jednání.  Pro Afriku má také nepochybný dopad rozpad mýtu 

jednoty rozvojových zemí, kdy se zájmy afrických, asi jských a  lat insko-

amerických zemí rozešly a africké státy začaly více hledat spojenectví mezi  

sebou. I přes proklamace o l iberal i zaci  vnitřního obchodu lze tedy říci ,  ţe  

africký regionalismus má za hlavní  cí l  vytvoření nového fóra (nových fór) pro 

hledání  společných zájmů a je j ich prosazování při jednáních ať j iţ bi laterálních 

například s  EU, nebo multi laterálních na půdě WTO, ale t aké přímo v  rámci  

                                                 
28 Je však evidentní, ţe posun k pluralitní demokracii je v Africe spíše pozvolný a zatím lze o skutečné demokratizaci 
hovořit jen v případě několika málo zemí, jiţ od 60. let byla dlouhodobě jedinou africkou demokracií Botswana, 
v 80. letech ji doplnil Mauricius, v 90. letech se demokratizovaly státy jako Ghana, Jihoafrická republika, Benin, Mali 
či Kapverdy. 
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Afriky. Není tedy zcela j isté, zda také v  Africe platí ,  ţe nový regionalismus je  

v zásadě ekonomickým fenoménem a součástí zásadní strukturální transformace 

globální polit ické ekonomie, spíše se zdá,  ţe tato charakterist ika platí  pro nový  

regionalismus v Evropě, Americe či Asi i ,  zatímco nový regionalismus v  Africe je  

poli tickou reakcí  s  určitými ekonomickými prvky na vývoj regionalismu ve světě.  

Rozhodně však i pro Afriku platí  zobecňující  tvrzení,  ţe podstatou nového 

regionalismu po roce  1990 je hledání nové stabil i ty v  kontextu post -

hegemonického prostředí  (Teló 2001: 4).  

Integrační uskupení jakoţto pol itické projekty vedou ve výsledku k  tomu, 

ţe Afrika zaţívá přebujelý regionalismus, kterému ovšem chybí jeho hlavní  

komponenta –  regional izace, tj .  přirozená přeshraniční  spolupráce, která často 

probíhá spíše v  neoficiální neţ ve formální  sféře. Toho si všímá i Tavares (2004:  

22), podle nějţ v  Africe po roce 1990 paralelně probíhala státy řízená formální  

integrace a neformální a méně inst itucionalizovaná spolupráce ve formě 

přeshraničních mikroregionů. Případové studie nicméně ukazují ,  ţe od  90. let  

africké organizace realizovaly řadu společných projektů například v  oblast i  

infrastruktury, coţ dává naději  na postupný rozvoj regionalizace, kt erá je pro 

úspěšný regionalismus nezbytná.         

Z geopolit ických příčin nového regional ismu se v  Africe nepochybně 

projevil  konec studené války. Ochranná spojenectví s  jedním z  bloků dospěla ke 

svému konci a afričt í  představitelé hledal i  nové moţnosti s polupráce. Evropa,  

která ochotně zaplni la volný prostor po odchodu supervelmocí, je v  Africe 

častokrát stá le spojována s  koloniálním obdobím a jej í  snahy jsou vnímány jako 

pokus o nastolení neokoloniálního uspořádání tzv. osy a paprsků ( hub and 

spokes) ,  v němţ pohyb probíhá především po paprscích, tj .  v  tomto případě mezi  

Afrikou a Evropou, a minimálně v  rámci Afriky samotné.  Nové moţnosti  

spolupráce tak africké státy nenašly mimo vlastní kontinent, ale v  jeho rámci.  

Decentralizace světového systému a regionalizace bezpečnostních hrozeb 

směřuje k  hledání regionálních řešení a bezpečnostní agenda se tak dostává do 

náplně všech afrických organizací.  V  případě ECOWAS byla bezpečnostní  

agenda dokonce prvopočátkem prohloubení spolupráce. A konečně, v  Africe  

také na přelomu tisíci letí  proběhla velká komunikační a informační revoluce.  

Podle údajů Mezinárodní telekomunikační  unie se mezi lety 1998 a 2004 počet 

uţivatelů mobilních telefonů zvýši l  z 2 milionů na 82 mil ionů a Afrika se stala  
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prvním světovým regionem, kde počet mobilních telefonů převýšil  počet 

pevných l inek.  

Nový regionalismus se od předchozích fází regionalismu odl išuje také 

zásadními kval itativními změnami, mezi nimiţ jsme v  kapitole 2 uvedl i např. :  

 překročení geografické determinace  a vytváření  ekonomické spolupráce na 

základě podobného vývoje ekonomik: v  případě Afriky vytváření spolupráce 

na základě podobného ekonomického vývoje znamená právě a jen vytváření  

spolupráce v  rámci kontinentu, výj imku tvoří snad jen J ihoafrická republika , 

která se vel ikostí a stupněm vývoje své ekonomiky z  afrického kontextu 

vymyká. V  současné době jsou v  jednání jej í  obchodní dohody se zeměmi 

MERCOSUR nebo s Indií ,  které naplňují  rys spolupráce zemí s  podobným 

ekonomickým vývojem. J ihoafrická republika také j iţ uzavřela o bchodní 

dohodu s EU, kde přeci jen ekonomická úroveň obou partnerů je odl išná,  

nicméně EU má uzavřenu řadu dohod s  nejvyspělejšími zeměmi různých 

regionů (Mexiko, Chile, Izrael ,  Maroko…), coţ v  zásadě odpovídá výše  

uvedenému rysu nového regionalismu, tj .  ţ e EU uzavírá dohody se zeměmi,  

které jsou j í  ekonomicky nejblíţe. V  rámci jednání o EPA směřuje EU také 

k uzavírání smluv s  méně vyspělými státy , EPA jsou nicméně navrţeny tak, 

ţe je bude uzavírat EU nikol iv s  jednotlivými zeměmi, ale se skupinou zemí 

v rámci regionu tak,  aby ekonomická sí la obou partnerů smlouvy byla  

vyrovnanější .  1.  ledna 2009 vstoupi la v  platnost první podepsaná EPA mezi  

EU a Côte d´Ivoire (CI) –  původní plán tedy EU nedodrţela, zřejmě 

z důvodu obtíţného jednání o dohodě s  více partnery.  Je však třeba říci ,  ţe 

v rámci západní Afriky patří CI i  přes trvajíc í politickou a  ekonomickou 

krizi  spíše k  vyspěle jším zemím regionu.  

 nárůst počtu bilaterá lních dohod  oproti mult i laterálním: tento rys v  zásadě 

platí  i  pro Afriku,  hlavní organizace jsou  sice multi laterá lní,  nicméně 

všechny vznikly v  době na sklonku starého regionalismu v  70. či 80. letech.  

Po roce 1990 ţádné nové multi laterální  organizace nevznikly, byla však 

podepsána řada bilaterálních dohod, především na j ihu kontinentu, a to  

nejen za účasti JAR, ale i  mezi dalšími státy. Většina dojednaných nebo 

vyjednávaných dohod mimo kontinent jsou bi laterální,  otázkou je přesná 

charakteristika dohod EPA –  formálně je uzavírá EU s  africkými regiony, tj .  

mohly by být povaţovány za bi laterální dohody , nicméně tyto regiony se 
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nekryj í  s  africkými organizacemi a  nemají  tak ţádné insti tucionální zázemí.  

Z tohoto pohledu by dohody EPA bylo moţno charakterizovat spíše jako 

mult i laterální dohody mezi EU a někol ika africkými státy .   

 nárůst počtu smluv mezi regionální organizací a státem  (biregional ismus), 

skupinou států (mult iregionalismus) či další regionální organizací  

(interregionalismus): v  Africe nalezneme řadu případů těchto nových forem 

ekonomické spolupráce, které se vesměs týkají  Jihoafrické republ ik y jako 

jediného ekonomicky zajímavého partnera pro mimoafrické partnery.  JAR 

uzavřela biregionální  dohodu s  EU (podobně CI) a v  jednání je dohoda 

s MERCOSUR, příkladem multiregionalismu je dohoda SACU s  EFTA; tato 

klasifikace vychází z  toho, ţe EFTA je jakoţto méně insti tucionalizovaná 

forma spolupráce v  l i teratuře pokládána za sdruţení  států,  nikoliv za 

regionální organizaci.  Podobný charakter maj í také vyjednávané EPA. 

Interregionální dohoda doposud ţádná ve světě uzavřena nebyla .      

 nárůst dohod Sever -Jih :  lze pozorovat také v  Africe , příkladem jsou výše 

uvedené dohody JAR -EU, CI-EU, SACU-EFTA nebo EU-ACP. 

 dohody ve formě tzv. komplexních zón volného obchodu (prohloubení 

spolupráce):  v této otázce je třeba důsledně rozl išovat mezi  regionálními 

dohodami v rámci Afriky a  transregionálními dohodami mimo kontinent. 

V prvním případě integrace sleduje klasickou Balassovu vývojovou l inii  od 

zóny volného obchodu přes celní unii  a společný trh k  hospodářské 

a měnové unii (potaţmo v  případě EAC k  polit ické unii) a  hlavní náplní  

organizací zůstává l iberal izace obchodu se zboţím. Nově se objevuje 

bezpečnostní  agenda, ekologická agenda,  spolupracuje se na projektech 

v oblasti  infrastruktury, objevují se náznaky l ibera lizace obchodu v  oblasti  

sluţeb či volného pohybu výrobních faktorů. Celkově vzato však integrace 

v Africe víceméně setrvává ve fázi zóny volného obchodu, ve výjimečných 

případech celní unie,  a  k jej ímu prohlubování dochází jen velmi pozvolně.  

V případě transregionálních dohod, j ichţ se účastní africké stá ty, se vţdy 

jedná o zónu volného obchodu, která nicméně vykazuje znaky tzv.  

komplexní zóny volného obchodu, tj .  spolupráce jdoucí nad rámec pouhé 

l iberalizace obchodu. Dohoda SACU –  EFTA například výslovně hovoří  

o ochraně práv duševního vlastnictví (čl .  2 6), podobně i dohodu EU s  JAR 

(TDCA) tvoří vedle l iberalizace obchodu také rozvojová pomoc 
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a hospodářská a sociální spolupráce. Cíle dohody jsou definovány jako 

vytvoření rámce pro dialog a rozvoj úzkých vztahů, podpora snah JAR 

o ekonomickou a sociální konsolidaci v procesu společenského přechodu, 

rozvíjení  integrace a spolupráce v  j ihoafrickém regionu,  podpora reciproční  

l iberalizace obchodu se zboţím, sluţbami a  kapitá lem, podpora postupné 

integrace JAR do světové ekonomiky, podpora spolupráce obou stran  

v oblastech společného zájmu (článek 1) . Smlouva tedy expl icitně hovoří  

o l iberal izaci obchodu se sluţbami a  o volném pohybu kapitálu (dále také 

článek 5, bod 3) , součástí  dohody jsou ustanovení o ochraně duševního 

vlastnictví (článek 46), o podpoře inves tic a je j ich ochraně (článek 52),  

o spolupráci v  oblast i  energetiky (č lánek 57), dopravy (článek 59), turismu 

(článek 60) či finančních sluţeb (článek 63) a  dokonce také o ochraně 

spotřebitelů (článek 64). Podobně dohoda EU -CI uvádí jako cíle rozšířit 

přístup CI na evropské trhy, poloţit základy pro vyjednání regionální EPA 

s cí lem podpořit v  regionu integraci,  ekonomickou spolupráci a dobré 

vládnutí a zlepšit regionální kapacity v  oblasti  obchodu, dále pak podpora 

integrace regionu do světové ekonomiky a posílení vzájemných vazeb na bázi  

sol idarity a společných zájmů (článek 2).  Díky dohodě CI získává bezcelní  

a bezkvótový přístup na evropský trh a během 15 let bude l iberalizovat 81% 

procent evropského dovozu. Zboţí,  které není vyráběno v  CI, ale je zde 

uţíváno, má bezcelní přístup do CI počínaje začátkem platnosti dohody 

(generátory, vozy, chemikál ie apod.).  Dohoda dále obsahuje ustanovení 

o spolupráci v  oblast i  plnění fytosanitárních standardů, celních procedur či 

fiskální poli tiky. Článek 44 dohody také p ředpokládá spolupráci,  která 

povede k uzavření EPA mezi EU a západoafrickými státy pokrývaj ící mj . 

oblasti  obchodu se sluţbami, investic , pohybu kapitálu,  soutěţní poli tiky, 

denního vlastnictví,  ochrany osobních údajů a  udrţitelného rozvoje.         

 slabá insti tucionální struktura a mezivládní  spolupráce : toto plat í  obecně pro 

všechny afr ické integrační  snahy vyjma jednotné měnové poli tiky zemí zóny 

franku CFA a zóny randu, ať j iţ vznikly v  době starého regionalismu, nebo 

vznikly či byly transformovány v  době nového regionalismu.  

 smluvní charakter spolupráce:  obchodní spolupráce v  Africe probíhá na 

smluvním základě,  ne všechny existující  smlouvy jsou nicméně registrovány 

u WTO, jak je poţadováno. K  lednu 2009 byly ze sledovaných případových 
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studií registrovány všechny smlouvy vyjma středoafrické ECCAS (tedy  

ECOWAS, UEMOA, CEMAC, SADC, SACU, COMESA, EAC) a dále tři  

dohody mimo kontinent (EU-RSA, EFTA-SACU a EU-CI). I pro Afriku platí  

obecné tvrzení,  ţe počet podepsaných smluv narůstá –  viz aktuální dohoda 

mezi EU a CI.  

 orientace dohod navenek v  duchu zásady nediskriminace :  všechny africké 

státy i  organizace po roce 1990 opusti ly své ochranářské strategie a zaháji ly  

l iberalizaci obchodu v  duchu článku 24 GATT, tj .  s  cí lem usnadnit obchod 

mezi členy, aniţ by byl  omezen obchod mezi členy a nečleny v  důsledku 

zvýšení ochranných bariér vůči třetím zemím.  

 vícerychlostní integrace : jak j iţ  bylo uvedeno v  úvodu, i  v  Africe lze nalézt 

případy vícerychlostní integrace,  konkrétně měnové a celní unie UEMOA, 

CEMAC a SACU v rámci ECOWAS, ECCAS a SADC. Na rozdíl  od 

evropského případu se však nejedná o vědomé rozhodnutí členských států 

postupovat v integraci různým tempem, a le o důsledek odlišných okolností  

vzniku těchto organizací,  t j .  v  prvním případě jako pokračování spolupráce 

započaté j iţ v  koloniálním období a ve druhém případě jako ryze africký 

nástroj ekonomického rozvoje, přičemţ vznik prvního typu organizací 

samozřejmě předcházel vzniku druhého typu organizací.  Literatura se obecně 

shoduje v tom, ţe má - l i  africká integrace uspět, bude aplikace 

vícerychlostního modelu nezbytná, a  postupně si  tento fakt začínají  

uvědomovat i  samy africké organizace. Uveďme konkrétní případ apl ikace 

vícerychlostního modelu: stávajíc í plán zavedení jednotné měny v  západo -

africkém regionu předpokládá vznik společné měny pro všechny členy 

ECOWAS mimo zónu franku CFA a následné sloučení obou měn do jedné.  

Alternativním modelem je rozšíření franku CFA jako společné měny po 

celém regionu, které by probíhalo postupně v  závislosti  na tom, jak budou  

jednotlivé země schopny plnit konvergenční kritéria UEMOA. Oproti  

administrativnímu prvnímu přístupu je al ternativní přístup více přirozený 

a tudíţ pravděpodobně s  větší  šancí uspět. Navíc,  pokud by podobně došlo 

k rozšíření franku CFA ve střední Africe, mohlo by bez větších 

administrativních zásahů dojít  ke vzniku jednotné měny pro celou oblast od 

Senegalu aţ po Angolu (s největší pravděpodobností však nikoliv v  časovém 

horizontu podle Abujské dohody). Vícerychlostní integrace se však uplatňuje 
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také i  jako vědomé rozhodnutí členských států, viz spuštění zóny volného 

obchodu COMESA a SADC pro omezený počet členů, například DR Kongo 

rozvrácené autori tářským reţimem a následnou válkou se z  ekonomických 

důvodů neúčastní ani jedné zóny volného obchodu, byť je č lenem obou 

organizací.  

Závěrem tedy můţeme shrnout, ţe většina ekonomických i poli tických 

předpokladů nového regionalismu a stejně tak i  většina klíčových kvali tativních 

změn spojených s  novým regionalismem je v  Africe pří tomna. Jedinou výjimku 

tvoří oslabení  role států na úkor nestátních aktérů,  k  níţ Africe nedošlo.  

Přesněji  řečeno, v  Africe role států byla a je obecně slabá, nicméně pozice států 

jako hlavních a víceméně jediných aktérů formalizované integrace zůstává 

nezpochybněna 29.  Jinou otázkou je  slabá pozice států ve vztahu k  neformálním 

sí tím, k  níţ se vrátíme v  následuj ící podkapitole. Nový regional ismus jako proces  

nicméně je univerzálním fenoménem projevujícím se také v  subsaharské Africe.  

 6.2. Teorie nového regionalismu  

Ve druhé část i  této kapitoly se nyní podívejme na hlavní teorie nového 

regionalismu rozebrané v  kapitole 2.5 a  jej ich apl ikaci na afr ické reálie .  

První velkou skupinou je tzv. otevřený regionalismus,  který vnímá 

regionalismus jako součást globalizace a jako dočasné druhé nejlepší řešení na 

cestě ke globalismu. Podstatu otevřeného l iberal ismu tvoří čtyři prvky:  

maximální jednostranná l iberalizace obchodu a investic, sniţování bariér vůči  

nečlenským zemím, rozšiřování l iberalizace na nečlenské státy na základě 

reciprocity a právo kaţdé členské země jednostranně sníţit bariéry vůči 

nečlenům. Jiţ z  tohoto výčtu je při srovnání s  africkými případovými studiemi 

zřejmé, ţe v  Africe se doposud nedá o otevřeném regionalismu hovořit.  Teorie 

otevřeného regionalismu nicméně spíše neţ popis aktu ální situace představuje 

určitý normativní koncept, který by měl být rea lizován,  pokud má být 

regionalismus v souladu s  multi laterálními jednání a tudíţ stavebním kamenem 

globální l ibera lizace obchodu .  Z tohoto pohledu poté můţeme říc i ,  ţe i  pro 

Afriku pla tí  koncept otevřeného regionalismu, integrace ve své současné podobě 

je mnohem otevřenější ,  neţ byla v  klíčovém období přelomu 80. a 90. let ,  

                                                 
29 Existují však i výjimky, součástí zmíněného Maputského rozvojového koridoru realizovaného jihoafrickými státy je 
výstavba dálnice z Pretorie do Maputa, která byla vystavěna na bázi PPP projektu, tj. partnerství veřejného sektoru 
a soukromých firem. 
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nicméně stá le nikoliv otevřená. Africké státy mají velké problémy l iberalizovat  

obchod podle stanovených pravidel sami mezi sebou v rámci svých uskupení ,  

natoţ pak jednostranně l iberalizovat vůči  nečlenským zemím. Velkou roli  při  

otevírání se afrického regional ismu hrají  vyjednávání s  EU, jak dokazují j iţ 

platné dohody JAR a CI.  Ve vztahu k „domácím“ uskupením těchto zemí,  

tj .  SADC a ECOWAS, představují  splnění třetího bodu, tj .  rozšiřování  

l iberalizace na členské státy na základě reciprocity (byť nikoliv symetrické).  

Jednostranná l iberalizace a celkové sníţení bariér vůči nečlenům zatím v  Africe 

naráţí na to, ţe celní  pří jmy tvoří velkou část státních pří jmů a jej ich výpadek 

by tak výrazně sníţ i l  pří jmy státu. Bereme - l i  však otevřený regional ismus jako 

předpokládaný cí lový stav, lze říci ,  ţe i  Afrika od roku 1991 směrem k  tomuto 

stavu sice málo, ale  přeci jen pokroči la .      

Druhým teoretickým konceptem je nový regionalist ický přístup a teorie  

regionity Björna Hettneho. Základní teze, ţe vznik regionu je endogenním 

procesem, který probíhá v  různých regionech různě v  pěti moţných stupních bez 

automatici ty postupu od jedné  fáze ke druhé, je nepochybně aplikovatelná na 

Afriku. Regionita v  Africe značně pokročila od geografického prostoru jak 

směrem ke  druhému stupni (regional izaci),  tak směrem ke třetímu stupni 

(regional ismus). Na rozdíl od Hettneho předpokladu však regional i smus 

nevzniká na bázi regionalizace, ale nezávisle na ní a spíše moţná aţ proti ní .  

V Africe jsou totiţ oba stupně představovány různými aktéry –  regionalizaci  

představuj í tradičně j iţ z  předkoloniálního období především neformální  

obchodní sítě,  které posíl i ly v  raně post-koloniálním období v  důsledku 

odlišných celních, fiskálních a měnových poli tik jednotlivých států a následně 

kolapsem trhů v  důsledku ropných šoků a rostoucí zadluţenosti ;  v  západní 

Africe tak působí například Dyulové v  západní části  reg ionu (Senegal ,  Mali ) ,  

menší etnické skupiny v  centrální část i  (Côte d´Ivoire , Ghana,  Burkina) 

a Hausové a Fulbové ve východní část i  (Nigérie, Kamerun). Dnes ovšem dochází  

ke geografické proliferaci a nigeri jské skupiny působí aţ v  J iţní  Africe, podobně 

jako například somálské po celé východní Africe, a dochází  k  je j ich zapojení do 

celosvětového i legálního obchodu. V  posledních letech, částečně v  reakci na 

dopady SAP, dochází  k z intenzivnění nelegálních aktivi t a činnosti nelegálních 

neformálních sí tí  (pašování zbraní,  drog,  nerostných surovin,  obchod s  l idmi,  
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kriminální sí tě ad. 30) ,  ale také nevládních organizací,  médi í ,  think -tanků či  

nadnárodního kapitálu. Naopak regional ismus představují  státy a jej ich formální  

regionální organizace, jej ichţ spolupráce s  nestátními aktéry je zatím velmi 

omezená. Zatímco tedy Hettneho teze předpokládá graduální postup od 

regionalizace k regionalismu a současně narůstaj íc í vnitřní  kohezi regionu,  

v Africe probíhaj í  oba procesy paralelně nezávisle na sobě, aniţ by to vedlo 

k rostoucí vnitřní kohezi regionů - coţ platí  jak pro regionální  organizace, tak 

ale i  pro neformální sí tě, ať j iţ legální,  či  nelegální .  Moţnou výjimku můţe do 

budoucna představovat regionální působení nevládních organizací,  médií či  

privátních f irem, v  současné době však dopad jej ich činnosti je slabý. Hettneho 

přístup tak nedokázal  překonat státně centrický přístup mainstreamových teorií ,  

proto někteří teoretici (např. Richard Falk) vyčleňují z  rámce NRA tzv.  

perspektivu nových regionalismů (new regional i sms perspect i ve ) ,  která se snaţí  

o radikální transformaci regionalismu, tj .  pojímat státy a organizace pouze jako 

jednoho aktéra rovnocenného s  dalšími aktéry, občanskou společností  

a soukromým sektorem. Hlavní úrovní analýzy pak je regionální vládnutí ( regi onal  

governance ) definované jako interakce mezi státy, fi rmami a občanskou 

společností nad vyjednáváním o pol itikách a jej ich real izaci (Shaw et al .  2003:  

198). Tento přístup však zatím není v  l i teratuře pří l iš rozpracován, navíc 

i  v tomto případě se zájem  analýzy soustřeďuje na ofic iální aktéry a nebere 

v potaz neoficiální aktéry regional izace.  

O přístupu NRA a teori i  regionity je tedy moţno říci ,  ţe sice v  Africe 

platí  jej í  základní premisa o pěti  stádiích vývoje regionu,  které probíhaj í  

v různých regionech různě a ne nutně l ineárně,  nicméně vztah mezi těmito stádii  

můţe být komplexnější ,  neţ Hettneho teorie předpokládá –  t j .  některá stádia 

mohou probíhat současně a  parale lně, aniţ by to mělo dopad na míru koheze 

regionu, především pak, pokud je existence různých stádií  důsledkem působení 

různých aktérů nezávisle na sobě. Regionalismus tedy neznamená regionalizaci 

a není vyjádřením rostoucí regionity (Bach 2003: 22, 24) . Teoreticky by pak 

mohlo dojí t k  situaci ,  kdy formální Afrika bude v  nejvyšším stadiu regionity 

(společný parlament,  vojenské jednotky,  měna…) při přeskočení čtvrté fáze  

(vzniku nadnárodní společnosti )  a při  absenci druhé fáze (přirozených 

regionálních kontaktů). Regionalizace bude naopak doménou neformální sféry,  

                                                 
30 Výsledkem nerovnoměrného přístupu k těmto sítím jsou válečné konflikty v Sierra Leone, Libérii, DR Kongo, 
Angole ad., aktuálně je problematickou zemí také např. Nigérie. 
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coţ však nebude postačovat k  vytvoření  nadnárodní identi ty . Čtvrtá fáze tak 

v Africe nebude přítomna vůbec. Další aspekty Hettneho teorie, jako jsou 

dimenze, úrovně a aktéři regionalismu, jsou snadno pouţite lné i  v  africkém 

kontextu, stejně jako otázka schopnosti regionů stát se samy  aktéry mezinárodní 

poli tiky. To se odvíj í  od stupně regionity, a  protoţe v  Africe je stupeň regionity  

(ve smyslu koheze regionu) nízký,  nejsou africké regiony aktéry světové polit iky.  

Třetí  významnou skupinou teorií  jsou koncepce světového řádu, které se  

zabývají  otázkou proměny celého mezinárodního uspořádání v  posledních 

dvaceti letech. Nejsou tedy zaměřeny na regionalismus a jeho konkrétní projevy,  

ale na regionalismus jako jednu z a l ternativ uspořádání  světa. Africký 

regionalismus, ať uţ probíhá jakkol iv, tedy plně zapadá do pojetí regional ismu 

Andrewa Gamblea jako jednoho ze tř í  moţných světových uspořádání vedle 

hyperglobalizace a  neo-medieval ismu, které zatím nenastaly a zřejmě v  nejbliţší  

době ani nenastanou, a vlastně vůbec ni jak nezapadá do Hettne ho koncepce 

budoucího světa zaloţeného na evropském světovém řádu (rozdělení světa do 

několika regionálních insti tucional izovaných bloků navzájem provázaných 

mult idimenzionálními partnerskými dohodami), nebo americkém světovém řádu 

(zaloţeném na vojenské s í le a oddanosti  ideji  svobody); v  obou případech je  

tot iţ pozice Afriky marginální a bez výraznějšího dopadu na běh dějin.  

Regionalismus můţe být moţným dočasným přechodem mezi érou národních 

států a  funkčním globalismem, protoţe, jak podotýkají  Hurrel l  a Fawcett(ová),  

regionální organizace mohou sehrát zásadní pozit ivní  roli  v  dosaţení  regionální  

bezpečnosti ,  mohou se stát pevným základem mezinárodní legitimity,  mohou 

slouţit jako mechanismus pro usnadnění mezinárodních vyjednávání a mohou 

omezit konfl iktn í  potenciá l v  regionu v důsledku ekonomické integrace. Jak 

ukazuje africký příklad, cesta k  tomu, aby regionální organizace mohly sehrát  

tuto pozitivní roli ,  je však celkem dlouhá. ECOWAS sice zaháji l  bezpečnostní  

spolupráci j iţ v  roce 1990, finální řešení  krizí v  Sierra Leone, Libéri i  a Côte  

d´Ivoire však přineslo přímé vojenské angaţmá Velké Británie , USA a Francie ,  

nikol iv mírové aktivi ty regionální organizace, často navíc paralyzované spory 

mezi Nigéri í  a ostatními členy. Podobným příkladem je také neje dnotná pozice 

zemí SADC vůči konţskému konfliktu. Sdílení společného zájmu tedy nemusí  

nutně vést ke snadnému přijetí  všeobecně přijatelného pol it ického postupu,  

a dosavadní vývoj v  Africe ani nepotvrzuje,  ţe by regionální akce byla  
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efektivnější ,  neţ například akce OSN. Pro tato pojetí  světového řádu by však 

pravděpodobně bylo vhodnější  nepočítat  s  jednotlivými afr ickými regiony,  ale  

spíše s  Afrikou jako celkem –  viz první relativně úspěšná mise AU v  Burundi 

v roce 2003, úspěšnost následných misí v  Súdánu a  Somálsku j iţ ovšem prvotní  

moţné nadšení poněkud koriguje . Africká unie nepochybně má ambici  

i  potenciá l na to stát  se relevantním aktérem světové politiky, tohoto c íle však 

jen stěţí bude dosaţeno dříve, neţ v  horizontu někol ika deseti letí .  Aţ (a pokud)  

se tak stane, pak bude teze o regionalismu jako moţném světovém řádu 

potvrzena, ani současný stav však tuto tezi ni jak nezpochybňuje,  jen Afrika 

v tomto světovém řádu bude hrát omezenější roli ,  neţ by proporčně měla .      

Svou platnost má také koncept regionálního bezpečnostního komplexu 

Barryho Buzana. Právě v  Africe se jasně potvrzuje, ţe i  přes globální  

interdependenci přímé ohroţení přichází především z  prostoru geografické  

blízkosti .  Na příkladu ECOWAS a misí ECOMOG lze jasně doloţit,  ţe 

západoafrický bezpečnostní komplex má všechny rysy Buzanovy teorie:  

uspořádání jednotek a jej ich vnitřní diferenciaci ,  vzorce přátelství a nepřátelství  

a distribuci moci mezi jednotkami (v tomto případě je ve všech bodech kl íčový 

vztah Nigérie vs. ostatní země regionu).  

Zajímavou kapitolu představují teorie  dominového efektu. Africké 

případové studie jasně dokazuj í ,  ţe africký regionalismus víceméně postrádá  

Mattl iho logiku regionální integrace . 31 Integrace v Africe totiţ má jen omezený 

ekonomický přínos a  naprosto zde chybí  tlak zezdola. Podle Matt l iho (1999:  

190) pokud chybí t lak zezdola, k  integraci  nedojde.  V Africe t lak zezdola chybí  

a integrace je poli tickým projektem eli t ,  přesto k  ní došlo a postupuje vpřed. Na 

regionální ani kontinentální úrovni není splněna ani s labá podmínka integrace 

(komplexní insti tucionální uspořádání včetně central izovaného mechanismu 

monitoringu průběhu integrace a případného vynucení dohodnutých pravidel,  

nejlépe s  přímým přístupem občanů k  němu), ani si lná podmínka integrace 

(přítomnost respektovaného tahouna integrace).  Na vnitřní logiku integrace  

a vznik uskupení navazuje vnější logika integrace, tj .  zaloţení vlastního uskupení 

v reakci na odklon obchodu, která se v  Africe opět nepotvrzuje. Vznik afr ické 

kontinentální integrace by potom musel být reakcí na vznik evropské integrace 

s vysokými obchodními bariérami vůči nečlenům a po vzniku africké integrace 

                                                 
31 Není bez zajímavosti, ţe Mattli ve své knize rozebírá evropský, americký a asijský regionalismus, ale naprosto 
opomíjí regionalismus v Africe. 
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by muselo dojí t k  omezení podílu Evropy na africkém obchodu a  nárůstu 

vnitřního afrického obchodu. K  tomu ovšem nedošlo, do značné míry  proto, ţe 

africké státy měly zaj ištěn preferenční přístup na evropské trhy v  rámci dohod 

z Yaoundé, Lomé a Cotonou. Podle logiky integrace tedy africká integrace 

logiku nemá, coţ jen potvrzuje to, ţe spíše neţ o ekonomický jde o  ryze 

poli tický projekt.  Analogicky tedy v Africe neplatí  ani  dominová teorie  Richarda 

Baldwina (podrobně viz Fine a Yeo 1999:  467): africká integrace je sice reakcí  

na vznik j iné integrace, ovšem nikoliv ekonomickou, ale poli tickou 

(tj .  napodobování úspěšné integrace na j iných kont inentech i přes zřetelně  

odlišné výchozí podmínky).   

Podobně africké regiony nenaplňují ani Langenhoveho teori i  regionnosti  

a jej ích čtyř základních charakteristik : africké regiony ani Afrika jako celek 

nemají (zatím?) k  dispozici polit ické nástroje ani do statečnou kapacitu na jej ich 

uţití  tak, aby se Afrika mohla stát aktérem mezinárodní polit iky (tj .  na základě 

sdí lených hodnot a principů definovat polit ické priority , na základě těchto 

principů formulovat koherentní poli tiky a konkrétní polit ická rozhodnu tí  

a následně tato rozhodnutí aplikovat do praxe). Z  toho vyplývá nesplnění také  

druhého rysu, tj .  existence jasné vazby mezi hodnotami a z  nich vyplývajíc ími 

cí ly na jedné straně a prostředky k  jej ich naplnění na straně druhé. Nesplněn 

není ani třetí  rys,  tj .  vznik regionu na základě uznání v  dialogu mezi  různými 

sociá lními aktéry; viz například to, ţe EU vyjednává o EPA se skupinami států 

podle geografických regionů napříč organizacemi (moţnost uznání regionů si  

však Afrika ztěţuje sama existencí překrýva j ícího se členství v  šestnácti  

organizacích). A nepochybně ani za čtvrté afr ické regiony nejsou generátory 

a komunikátory významů a identi t.  Zatímco regionnost je  definována jednotou,  

sociá lní identitou a delimitací fyzických hranic, pak afr ická regionnost  je 

definována víceméně jen a pouze delimitací hranic . To samozřejmě neznamená,  

ţe by Langenhoveho koncept nebyl platný,  pouze to znamená, ţe africké regiony 

nejsou regionní, t j .  nejsou samostatnými aktéry světové polit iky . Lze tedy vyčíst  

podobnost konceptu regionnosti s  konceptem regionity , tak jako u Hettneho 

africké regiony jsou maximálně na druhém stupni regionity , pak u  Langenhoveho 

africké regiony nejsou regionní, V  obou případech to znamená totéţ, a to ţe 

africké regiony jsou zatím stále spíše regio ny v geografickém smyslu, neţ ve 

smyslu funkční jednotky.  
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Tím jsme se také j iţ částečně dotkl i  poslední velké skupiny teorií ,  

tj .  teorií  budování regionu a regionální identi ty. I zde plat í ,  ţe africká rea lita  

neznamená zpochybnění těchto teorií ,  jen znamen á, ţe v  Africe tyto teorie mají  

omezenou platnost . V atmosféře upjatého lpění na státní  suverenitě a  hranic ích 

se doposud v Africe nenašli  ţádní oddaní region -buildeři ,  kteří  by byli  hnacími 

motory procesu budování regionů (region -building) ve smyslu skutečně 

funkčních entit ,  nikol iv „papírových draků“.  

Souhrnně, vyjma logiky regionální integrace a teorie dominového efektu, 

které v  Africe zřetelně neplat í ,  lze všechny ostatní teorie účinně aplikovat na  

africké reá lie.  V  řadě případů to ovšem znamená konstatovat, ţe stav či proces,  

který teorie popisuj í ,  v  Africe doposud neexistuje. Tím není zpochybněna 

platnost této teorie  ani v  obecné rovině, ani ve vztahu k  Africe, spíše je  

konstatováno, ţe teorii  v  současné době nelze uplatnit.  Teorie budování regionů 

nebo regionnosti proto „trpí“ podobným neduhem, jako dříve funkcionalismus 

či transakcionalismus, tj .  ţe reflektuj í  vývoj integrace v  integrovanějších 

regionech,  tj .  především v  Evropě.  Zatímco klasické poli tologické teorie jsme 

však pro analýzu africké integ race j iţ odmítl i ,  protoţe v  Africe evidentně 

k jej ich naplnění nedošlo, pak v  případě budování regionu a regionnosti  můţeme 

konstatovat, ţe vývoj Afriky je na řádově niţším stupni,  t j .  tyto teorie nelze 

v dané si tuaci reálně verifikovat či falzifikovat. Da lší teorie byly nicméně 

aplikací  na afr ické reálie verif ikovány (teorie regionity, regionální bezpečnostní  

komplex, otevřený regional ismus, teorie  světového řádu).        

 6.3. Budoucnost afrického regionalismu  

Margaret Lee tvrdí ,  ţe regionalismus tak,  jak  je praktikován v  Africe, je  

součástí problému, nikoliv součást í řešení  (Lee 2002: 2) .  Africký regional ismus 

je zaměřen na l ibera lizaci obchodu mezi  členy v  si tuaci,  kdy tento tvoří jen 

malou část afrického obchodu a s  ohledem na výraznou konkurenčnost afr ických 

ekonomik je jen velmi omezený prostor pro změnu tohoto stavu. To vše navíc  

v situaci,  kdy c la tvoří pro řadu zemí významnou část jej ich pří jmů, coţ úměrně 

tomu sniţuje ochotu zemí ratifikovat a především pak implementovat regionální  

dohody a protoko ly ,  pokud nevzniknou dostatečné kompenzační mechanismy. 

Případové studie ukazují ,  ţe vyjma SACU doposud ţádný uspokojivý 

kompenzační mechanismus nalezen nebyl.  A protoţe africká integrace je str iktně 

mezivládní s  absencí si lných nadnárodních institucí,  nee xistuj í  ani ţádné funkční 



128 

 

sankční mechanismy. Integrace tak závisí  na vůli  jednotl ivých členských států,  

coţ ve výsledku vede k  neustálému posouvání termínů a spíše stagnaci integrace.  

Není proto ni jak přehnané tvrdit,  ţe africké regionální organizace jsou  odtrţeny 

od africké real ity (Bøås 2001: 35) a ţe africká integrace je integrací pouze 

deklarativní jako symbolické gesto bez reálného obsahu (viz Jel ínek 2003: 61).  

Aryeeteey a Oduro (1996: 42) předpokládali  v  roce 1996 čtyři moţné 

scénáře vývoje afr ické integrace. První cestu představuje pokračování 

v dosavadním modelu spolupráce s posí lením insti tucionální struktury a s  větším 

důrazem na infrastrukturní projekty. Si lné regionální inst ituce však vyţaduj í vůli  

států vzdát se alespoň části  suverenity a také  l idské a finanční kapacity. Vznik 

Africké unie by sice odpovídal tomuto scénáři ,  nicméně regionální organizace 

zatím ani neposilují  svou insti tucionální strukturu, ani nezměnily ve své agendě 

důraz na trţní integraci.  Pokračování dosavadního modelu tak i  nadále povede 

spíše ke zpomalování, neţ urychlení integrace. Druhou cestu představuje 

variabilní geometrie. Ta se j iţ v  Africe projevila např. v  SADC nebo COMESA, 

kde zóny volného obchodu byly spuštěny pouze pro část č lenských států.  Je  

ovšem otázkou, jest l i  spuštění zóny volného obchodu pouze pro část členů není  

vlastně popřením celé agendy organizace, která klade důraz na usnadnění 

obchodu mezi všemi členy, zatímco takto jsou někteří členové vyloučeni .  

Vícerychlostní integraci představuje také subregionál ní integrace UEMOA 

a CEMAC v rámci ECOWAS a ECCAS, i  kdyţ v  tomto případě je úroveň 

integrace v obou organizacích natolik odl išná, ţe efektivní integraci na úrovni 

většího celku spíše brání,  neţ j i  podporuje. Názorně se to ukazuje na příkladu 

jednání o západoafrické měně, namísto aby byl frank CFA jako potenciální měna 

pro celý region rozšiřován do dalších zemí v  závislosti  na jej ich schopnosti plnit  

podmínky a konvergenční kri téria UEMOA, dojde k  administrativnímu vzniku 

nové měnové jednotky mezi zeměmi mimo zónu CFA a následně opět 

administrativně ke sloučení obou měn. Zatímco v  prvním případě existuje reálný 

předpoklad rozšíření  franku CFA do Guineje, potenciálně do Ghany, Guineje 

a v případě úspěšné poválečné rekonstrukce v  delším časovém horizontu 

dokonce i  do Sierra Leone a Libérie (tj .  mimo by zůstala pravděpodobně jen 

Nigérie),  ve druhém případě s  největší pravděpodobností ke vzniku druhé měny 

nedojde, natoţ pak k  jej ich sloučení do jedné měny. Všechny země mimo 

UEMOA si tak nadále budou drţet své nav zájem nekonvertibilní  měny.  
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Třetím moţným scénářem je uţší spolupráce s  EU, nejlépe v  podobě zóny 

volného obchodu. I tento scénář j iţ začal být následně realizován na základě  

dohody z Cotonou. Jednání EU s  Afrikou o dohodách o ekonomickém 

partnerství (EPA)  probíhají  od roku 2002 a jsou vedena ve čtyřech regionálních 

celcích: střední Afrika (ECCAS), západní Afrika (ECOWAS a Mauritánie) ,  

východ a j ih (EAC a část COMESA) a j ih (SADC a část COMESA). Jiţ  na první 

pohled je  tedy zřejmé, ţe jednání v  rámci EPA nekopírují  strukturu regionálních 

organizací.  Dopad tohoto uspořádání je nejistý, v  případě radikálního opuštění  

stávajícího trţně integračního modelu by byl spíše pozitivní,  t j .  kaţdý stát by byl  

součástí právě jen a pouze jednoho jasně definovaného regionu,  v jehoţ rámci 

by byla vyjednána dohoda s  EU. Tato varianta, která by usnadnila vznik AEC, je  

však kra jně nepravděpodobná,  a tak spíše bude plat it  druhá varianta,  ţe jednání 

o EPA africkou integraci neposí l í ,  ale  ohrozí (Dobošová a Lukáš 2008: 102).  

Dohody s EU by Africe přinesly řadu výhod, kromě zajištění přístupu na 

evropský trh (který uţ je nyní) by vedly ke zvýšení kredibil i ty Afriky, technické 

pomoci a přístupu k  moderním technologiím, pří l ivu invest ic. Asi největším 

plusem by byla hrozba sankce v  případě neplnění podmínek, t j .  ztráta přístupu 

na evropský trh (Oyejide 2000: 24) . Protoţe pro Afriku je  EU významný 

obchodní partner, byla by tato hrozba účinnější ,  neţ stávaj ící slabé sankční 

mechanismy. Na druhou stranu, pro EU Afrika nepředstavuje významn ého 

obchodního partnera,  proto by nové uspořádání mělo dopady hlavně pro africké 

státy. Zóna volného obchodu s  Afrikou povede u řady zemí ke ztrátě pří jmů, 

takţe dohoda vyţaduje nějaký kompenzační mechanismus; ten ovšem můţe 

představovat evropská rozvojová  pomoc, která z  Evropy do Afriky tak jako tak 

jde, jen by musela být adresnější a efektivnější .  V  neposlední řadě by tento 

scénář narušil  koncept soběstačnosti Afriky, který je vytrvale a opakovaně 

zdůrazňován j iţ od počátku 60.  let .  Meyn (ová)  (2004:  16) n icméně upozorňuje 

na to, ţe jednání o EPA by byla logičtější  aţ po vzniku celních unií  

v jednotlivých regionech, kdy státy budou mít vůči EU společný vnější  tarif .  

Jednání v  si tuaci ,  kdy státy mají vůči EU odlišné tarify, jsou sloţitá a absence 

společných vyjednávacích mechanismů vede k  tomu, ţe dohody jsou výhodné 

hlavně pro Evropu, méně j iţ pak pro Afriku.  Naprostým předpokladem pro 

úspěch tohoto scénáře by však bylo, ţe EU uzavře pouze čtyři dohody se čtyřmi 

regiony a ţádné další dohody. To však j iţ bylo  porušeno podepsáním 
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separátních dohod EU s  JAR a CI 32.  Dohoda s  JAR (TDCA) a potenciální EPA 

se zeměmi SADC fakticky vedou ke zpochybnění celé J ihoafrické celní unie,  

protoţe menší státy BLNS musí čelit pří l ivu evropské produkce na své trhy přes 

JAR, aniţ by recipročně získaly jakoukoliv výhodu pro svoji produkci. 33 

Současná jednání o  EPA tedy zatím vyvolávají  spory mezi JAR a státy SACU, 

analogicky mezi JAR a státy SADC a v  neposlední řadě mezi státy SADC 

navzájem, z  nichţ někteří vyjednávají  o EPA v  rámci regionu Východ; výsledkem 

EPA můţe tedy být to, ţe v  rámci SADC budou existovat tři  různé obchodní 

poli tiky vůči Evropské unii jako hlavnímu obchod n ímu partneru, tj .  j ihoafrická 

TDCA, j ihoafrická EPA a východoafrická EPA. Podstatou integrace a celní  unie  

by přitom měla být právě jednotná obchodní poli tika vůči nečlenským zemím…   

Posledním čtvrtým scénářem je opuštění trţní integrace a přesměrování 

zájmu na jednotlivé rozvojové projekty. Výhodou tohoto přístupu je, ţe se jedná  

o win-win projekty, tj .  rozvoj  infrastruktury má potenciál přinést pozitivní efekt 

pro všechny zúčastněné státy (Robinson 1996: 70) . Nejsou tedy potřeba ţádné 

redistribuční nebo kompenzační mechanismy ani se nemusí státy vzdávat své 

suverenity,  přitom tyto projekty mají  potenciál  být z ákladem pro vznik 

regionální identity a  také rozvoj obchodu. Dobrým příkladem tohoto typu 

projektu je Maputský rozvojový koridor, který také ukazuje, ţe podobné 

projekty mohou vést k  většímu zapojení soukromého sektoru.  Tento scénář by 

pravděpodobně byl  pro Afriku nejvhodnější ,  t j .  omezené přeshraniční  

a regionální rozvojové projekty,  které mohou vést k  postupnému přirozenému 

nárůstu obchodu uvnitř Afriky v  důsledku rozvoje infrastruktury a sniţování  

                                                 
32 Jednání o EPA byla zahájena v roce 2002 s cílem uzavřít je do konce roku 2007, coţ byl mezní termín pro platnost 
obchodních dohod nekompatibilních s pravidly WTO. Během jednání však začalo být zřejmé, ţe termín nebude 
moţno dodrţet, a tak EU začala se zeměmi ACP vyjednávat o uzavření dočasných EPA tak, aby i po 1. lednu 2008 
byl těmto zemím umoţněn preferenční přístup na evropské trhy s tím, ţe konečné EPA budou uzavřeny během 
dalších tří let. Dočasné EPA však oproti předpokladům začaly být vyjednávány separátně, nikoliv regionálně, coţ 
mohlo následně vést k tomu, ţe i konečné EPA jsou v některých případech vyjednávány separátně, nejen v případě 
Côte d´Ivoire, ale i v případě Kamerunu či Ghany. V roce 2009 byly rozhovory víceméně zastaveny kvůli hlubokým 
rozporům nad některými spornými body (například klauzule o zákazu zavádění nových tarifů, povinnost poskytnout 
na základě doloţky nejvyšších výhod EU výhody poskytnuté případně jiným státům v rámci dalších obchodních 
dohod, nutnost oboustranného souhlasu pro zavedení celní ochrany nově rozvíjených odvětví, zákaz vývozních daní 
ad.). Africké státy argumentují tím, ţe dočasné EPA byly vyjednány pod časovým tlakem a hrozbou ztráty 
evropských trhů, ale ţe jsou pro Afriku nevýhodné, a musí být proto před definitivním podpisem změněny.   
33 Na druhou stranu jedním z největších odpůrců EPA je právě Jihoafrická republika, která se odkazuje na 
ustanovení smlouvy o SACU z roku 2002, ţe členské státy mohou jednat o smlouvách se třetími státy pouze se 
souhlasem všech členů. Na straně JAR stojí také Namibie, která sice je součástí dočasné EPA, ale z jednání 
o konečné EPA odstoupila. JAR v případě uzavření EPA hrozí zpřísněním hraničních kontrol a revizí dělící formule, 
coţ by fakticky znamenalo rozpad SACU. Pro menší státy, především Lesotho a Svazijsko, by to znamenalo zásadní 
problém, redistribuce příjmů SACU tvoří 60%, resp. 70% jejich příjmů a ukončením SACU by obě země okamţitě 
přišly o 25%, resp. 20% HDP (viz Southern Africa: Threat of Regional Upheaval if South Africa Torpedoes Customs 
Union, Business Day, 8. června 2009, podle www.afrika.no).   
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nákladů. Ideálním doplňkem těchto projektů by byla harmon izace obchodního 

práva například v  rámci inic iativy OHADA a tím vytvoření  předvídatelného 

investičního prostředí.  Tím by mohlo dojí t k  tomu, co zdůrazňuje řada autorů 

(např. Fine a Yeo 1997), t j .  ţe Afrika spíše neţ trţní integraci  potřebuje pří l iv 

investic a akumulaci l idského i fyzického kapitálu. Vhodnou by pro Afriku byla  

také makroekonomická konvergence a tedy stabi l izace národních ekonomik, 

která by ani nemusela probíhat „organizovaně“ v  rámci jednotl ivých organizací,  

ale individuálně v  závislosti  na potřebě toho kterého státu vytvořit podmínky 

příznivé pro zahraniční investice. Konvergence by tak mohla mít podobu 

neformálního doporučení Africké unie, případně být i  formálně monitorována 

například skrze Africký hodnotící  mechanismus iniciat ivy NEPAD. V  neposlední 

řadě by pak tato forma spolupráce mohla být doplněna principy otevřeného 

l iberalismu, tj .  jednostranné l iberal izace obchodu (plné nebo částečné) 

v závislosti  na ekonomických a spíše fiskálních podmínkách toho kterého státu.  

Lze se však oprávněně domnívat , ţe k  takto radikálně změně paradigmatu 

africké integrace nedojde a africká integrace bude nadále postupovat ve stejných 

kolejích, v  jakých jede doposud.  

V této souvislosti  je  třeba zmínit  ještě jeden okruh problémů, a to je  

potenciální hegemonie některých států, resp.  přesněji  J ihoafrické republiky.  

Řada autorů se shoduje v  tom, ţe jakékol iv africké uskupení bude i v  případě 

úspěšné integrace pří l iš ekonomicky malé na to, aby mohlo realizovat úspory 

z rozsahu, pokud nebude obsahovat J ihoafrickou  republiku (viz např. Jenkins 

a Thomas 2001: 153).  Je ovšem otázkou, zdali  JAR bude ochotna a schopna plnit 

rol i  hegemona tak, jako například Německo a Francie v  poválečné Evropě.  

Realita posledních dvou dekád totiţ ukazuje spíše na to, ţe JAR nebude hrát roli  

hegemona, který bude ochoten v  zájmu regionální integrace obětovat své 

parciální zá jmy,  a naopak bude vyuţívat integraci k  tomu, aby tyto své parciá lní  

zájmy v  maximální moţné míře naplnila.  I  proto v  nedávné době JAR 

podporovala  vznik mozambických hl iníkáren MOZAL (levnější půda, levnější  

pracovní sí la ,  snadný export produkce do JAR, potenciál vzniku pracovních míst 

a tím omezení migrace z  Mozambiku do JAR), ale  naopak rozbila rozví jej ící  se 

automobilový průmysl v  Botswaně (hrozba pro automobilový prů mysl v JAR,  

není zde strategická hrozba i legální migrace)(Simon 2003: 78). Obecně tedy 

v rámci regionálních iniciativ v  Jiţní Africe sleduje JAR logiku vzniku systému 
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osy a paprsků (hub and spokes) kolem sebe sama (Dunn a Hentz 2003: 190).  

Pokud tedy JAR nese finanční břemeno spolupráce v  rámci SACU, nelze totéţ 

očekávat v  rámci mnohem většího SADC, nemluvě j iţ o africké integraci jako 

celku.  
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Závěr  

Diplomová práce se zabývá procesem ekonomické integrace v  Africe 

a teoret ickou reflexí tohoto procesu.  V  úvodu jsme stanovil i  výchozí hypotézu,  

ţe ţádná z  klasických integračních teorií  nedokáţe uspokojivě vysvětl it ,  proč  

africká integrace od svých počátků v  60. letech aţ do roku 1991 nepokročila  

téměř vůbec (obzvláště s  ohledem na hlavní cí l ,  t j .  l iberal izaci re gionálního 

obchodu) a proč poté došlo ke změně, která vyúst i la ve spuštění několika zón 

volného obchodu a celních unií .  Vzhledem k  tomu, ţe integrace postupuje  

výrazně zrychleným tempem nejen v  Africe, ale i  na dalších kontinentech, byla  

stanovena hypotéza ,  ţe proces tzv. nového regionalismu je univerzálním 

fenoménem a teorie  reflektujíc í tento proces budou pro reflexi  africké integrace 

vhodnější ,  neţ dosavadní teoretické přístupy. V  úvodu práce byly stanoveny také 

dvě dílčí výchozí hypotézy, tj .  ţe ekonomická integrace v  Africe i  přes své 

zrychlení postupuje vpřed jen velmi pomalu, a to především z  důvodu svého 

velmi neefektivního uspořádání. Dále byla stanovena hypotéza, ţe aktuální vývoj 

spojený s  jednáními s  Evropskou unií o nových obchodních dohodách dá vá  

naději  k  racionalizaci integračních uskupení a tím k  urychlení,  rozšíření  

a prohloubení integrace.  

Při analýze výchozích hypotéz bylo postupováno induktivní metodou po 

dvou l iniích: zaprvé byly prozkoumány hlavní klasické teoretické přístupy 

ekonomické integrace a prokázána je j ich neaplikovatelnost na afr ický integrační  

proces, především pak s  ohledem na klíčovou otázku, proč ke zrychlení tempa 

dochází právě po roce 1990, a dále představeny hlavní  teorie nového 

regionalismu. Zadruhé byl analyzován vývoj v pěti hlavních integračních 

uskupeních a  následnou komparací pět i případových studií byly získány 

zobecňující  závěry o africké integrace.  Tyto závěry pak byly aplikovány na teorie  

nového regionalismu za účelem verif ikace, nebo falz ifikace výchozích hypoté z.         

V první kapitole je  zhodnocena relevantnost různých integračních teorií  

na africké reá lie.  Nejprve je analyzován panafrikanismus jako ryze afr ická 

ideologie ,  která se snaţila dosáhnout africké jednoty, ovšem pro postkoloniální  

el ity se priori tním  úkolem stala konsolidace moci v  rámci stávajících hranic 

a z africké jednoty se postupně stal jen nenaplněný ideál,  který nicméně 

přetrvává dodnes a pravidelně se objevují snahy o jeho oţivení (viz vznik 

Africké unie) .  Panafrikanismus z  hlediska integrace  Afriky sice má jasný 
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konečný cí l ,  ovšem tento cíl  je formulovaný poněkud vágně jako sjednocení 

Afriky, není  jasné,  jak by měl reálně vypadat a uţ vůbec ne jakou cestou k  němu 

dojí t .  Panafrikanismus tedy není schopen nijak vysvětl it zrychlené tempo africké  

integrace po roce 1990, naopak se spíše zdá, ţe kauzální vztah je opačný:  

zrychlené tempo integrace vedlo k  opětovnému uţívání j iţ zapadlého konceptu 

panafrikanismu, aniţ by ovšem získal  konkrétnějšího obsahu. Dále j sou 

analyzovány klasické ekonomické integrační teorie, dokázal i  jsme však, ţe 

neexistuje ţádný jednoznačný vztah mezi vývojem světové ekonomiky a  integrací  

v Africe.  Zrychlení integrace totiţ  v  různých afrických regionech probíhá různě,  

coţ by znamenalo, ţe v  určitých případech můţe být reakcí na pozitivní vývoj 

l iberalizačních jednání (tj .  jej ich součástí) ,  zatímco v  j iných můţe být reakcí na  

zpomalení aţ zastavení těchto jednání (tedy reakcí na ně). Jinými slovy, ţe 

africká integrace by postupovala vpřed spíše s  ohledem na vnitřní faktory, neţ  

s ohledem na vnější  prostředí,  coţ ale  není pravda, viz naprostá absence 

integrace v 80. letech (tj .  v pro rozvojové země tzv. ztracené dekádě) i  přes 

při jetí  Akčního plánu. Podobně ani inst itucionální proud a jeho důraz na 

integraci jako maximalizaci uţi tku států není schopen postihnout, proč se státy 

integruj í  aţ po roce 1990. Ekonomické teorie  se zdaj í  být pro analýzu africké 

integrace pří l iš stat ické. Podobně i v  případě klasických pol itologických 

integračních teorií  bylo dokázáno, ţe je nelze vyuţít  p ro teoretizaci o africké  

integraci:  všechny teorie více či méně počítaj í  s  omezením či překonáním státní  

suverenity a jej ím přenesením na nově vzniklý nadnárodní útvar, k  čemuţ 

v Africe vyjma určitých dílčích výjimek nikde nedošlo. V  poslední části  první  

kapitoly pak jsou analyzovány moderní poli tologické integrační teorie, které  

ovšem vznikly v  reakci na zabrzdění evropské integrace, coţ apriorně omezuje 

jej ich uplatnění pro africkou integraci.  Empiricky se neprokázalo, ţe by 

integrace po rozpadu bipolárního světa vedla ke koalici slabších států vůč i  

si lnějším (v Africe přesně naopak, viz . SADCC jako protiváha JAR a členství  

JAR v SADC), ani ţe by integrace probíhala podle l iberálního mezivládního 

přístupu (integrace v  Africe je sice mezivládní, ale rozhodn ě neplatí ,  ţe by 

tvorba domácích preferencí probíhala v  procesu interakce domácích zájmových 

skupin, legislativy a exekutivy, kde hraj í  hlavní  roli  ekonomické zájmy; africká 

integrace je polit ickým projektem vládních elit ) ,  ani ţe by instituce po získání  

kompetencí „začaly ţít vlastním ţivotem“ a sta ly se samostatnými aktéry 
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integrace (v Africe insti tuce víceméně ţádné kompetence nezískaly a aktéry 

integrace nejsou).  

Ve druhé kapitole jsme se věnovali  fenoménu tzv. nového regional ismu, 

a to jak z pohledu nové fáze regionalismu jako procesu, tak z  pohledu různých 

teoretických koncepcí,  které se v  souvislosti  s  novým regionalismem objevují .  

Z pohledu procesu je nový regionalismus definován jako regionalismus 

překračuj ící geografickou determinaci,  t j .  spojenect ví a ekonomická spolupráce 

se nevytváří ( jen) na základě geografické blízkosti ,  ale na základě podobného 

vývoje ekonomik. Výsledkem je nárůst počtu bi laterálních dohod oproti  

mult i laterálním, nárůst dohod mezi regionální organizací a státem (do budoucna 

lze předpokládat i  dohody mezi dvěma organizacemi), nárůst dohod typu Sever -

Jih (oba poslední příklady viz dohody Evropské unie a nejvyspěle jších států 

různých regionů) a obecně nárůst dohod a jej ich větší formalizace. Kvalitativním 

rysem dohod je prohlouben í  integrace, dohody se nezabývají  jen obchodem se 

zboţím, ale l iberalizací všech sektorů včetně sluţeb, invest ic  a  pracovní sí ly,  

dále duševním vlastnictvím či  ekologickými nebo pracovními standardy,  

vytvořením silného právního rámce pro veřejné zakázky ne bo antidumpingová 

opatření .  Vedle čistě ekonomického či bezpečnostního tak integrace získává také 

poli tický, ale i  sociální a kulturní aspekt. Nový regionalismus je také 

charakteristický slabou inst itucionální strukturou a  převládající mezivládní 

integrací .  V oblasti  teori í  jsou analyzovány spíše ekonomická teorie otevřeného 

regionalismu, spíše polit ický nový regionalistický přístup (a obzvláště Hettneho 

teorie regionity),  dále teorie světového řádu (Gamble, Hurrell ,  Falk) ,  teorie  

regionálního bezpečnostního komplexu (Buzan), teorie dominového efektu 

a logiky integrace (Baldwin,  Mattl i)  a teorie budování regionu (Neumann). 

Součástí této kapitoly je také podkapitola zabývající se terminologickými 

otázkami spojenými s  regional ismem.  

Třetí kapitola  ve stručnost i popisuje vývoj africké integrace od jej ích 

koloniálních počátků (vznik j ihoafrické a  východoafrické celní unie ve druhé 

dekádě 20. století) aţ po nejnovější iniciativy spojené se vznikem Africké unie 

v roce 2002. Důraz je při tom kladen na okolnosti vedou cí ke vzniku a reformě 

regionálních organizací,  které jsou hlavní náplní diplomové práce.  

Čtvrtá kapitola nabízí pět případových studií ,  které se věnují vývoji  

integrace v jednotl ivých regionálních uskupeních. Pro komparat ivní analýzu byla 
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pouţita ta regionální  schémata, která Africká unie uznává za pil í ře Afrického 

hospodářského společenství,  vyjma trojice aktuálně neaktivních uskupení.  

Celkem se tedy jedná o pět organizací:  Západoafrické hospodářské společenství  

(ECOWAS), Středoafrické hospodářské společe nství (ECCAS), J ihoafrické 

rozvojové společenství (SADC), Společný trh východní a j iţní Afriky 

(COMESA) a Východoafrické společenství  (EAC). Dále jsou v  rámci 

případových studi í analyzována také tři  uskupení existujíc í v  rámci některých 

z těchto bloků, tj .  Západoafrická hospodářská a měnová unie (UEMOA),  

Středoafrické hospodářské a měnové společenství (CEMAC) a Jihoafrická celní  

unie (SACU). Kaţdá případová situace v  první části  načrtává výchozí stav v  roce  

1991 ve smyslu vzniku organizace, základních cílů a  vývoje integrace od vzniku 

organizace do podpisu Abujské dohody o vzniku Afrického hospodářského 

společenství,  ve druhé části  se pak zabývá vývojem integrace po podpisu 

Abujské dohody do současnosti .   

Pátou kapitolou je pak komparat ivní analýza, která se  snaţí o zobecnění 

příč in a faktorů,  které ovlivňuj í rozsah,  hloubku a tempo africké integrace, ať 

j iţ pozitivně, nebo negativně. Mezi hlavní  obecné rysy africké integrace platné 

víceméně pro všechny organizace patří  existence pří l išného mnoţství různých 

regionálních uskupení s  překrývajícím se členstvím a podobnými cí l i ,  pří l išná 

ambicióznost a  rozsáhlost cí lů, slabá oddanost poli tických elit integračním 

projektům a tudíţ pomalá implementace regionálních programů na národní 

úrovni, důraz na mezivládní spolupráci a slabé nadnárodní inst ituce, pří l išná 

konkurenčnost afrických ekonomik a výrazný potenciál geografické koncentrace 

produkce vyţadující  dostatečné kompenzační mechanismy, stav makro -

ekonomických poli t ik, velký podíl neoficiá lního obchodu, špatný sta v 

infrastruktury,  přetrvávající netarifní  bariéry, pol itická nestabil i ta.  Obecně tedy 

lze říci ,  ţe africká integrace je polit ickou reakcí na vznik j iné integrace,  

především evropské,  ale také například americké, a snahou napodobit j i  

v afrických podmínkách  –  tyto podmínky jsou ovšem natolik odlišné, ţe 

napodobení integrace prakticky selhává.  

Poslední šestá kapitola se snaţí zodpovědět dvě klíčové otázky: zaprvé,  

zdali  africký integrační proces naplňuje znaky tzv. nového regionalismu a tento 

je skutečně celosvětovým ekonomickým fenoménem přelomu století ,  a zadruhé,  

zdali  lze při teoret ické reflexi  integračního procesu v  Africe uspokoj ivě vyuţít  
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teorií  nového regionalismu. V  prvním případě jsme došl i  k závěru, ţe většina 

ekonomických i pol itických předpokladů  nového regionalismu a stejně tak 

i  většina kl íčových kvalitativních změn spojených s  novým regionalismem je 

v Africe pří tomna. Jedinou výjimku tvoří oslabení role států na úkor nestátních 

aktérů, k  níţ Africe nedošlo. Přesněj i  řečeno, v  Africe role států byla a je  

obecně slabá, nicméně pozice států jako hlavních a víceméně jediných aktérů 

formal izované integrace zůstává nezpochybněna. Nový regional ismus jako proces  

je tedy univerzálním fenoménem projevujícím se také v  subsaharské Africe. Ve 

druhém případě jsme došl i  k závěru, ţe vyjma logiky regionální integrace 

a teorie dominového efektu, které v  Africe zřete lně neplat í ,  lze všechny ostatní  

teorie účinně aplikovat na africké reá lie .  V  řadě případů to ovšem znamená 

konstatovat, ţe stav či proces, který teor ie popisuj í ,  v  Africe doposud 

neexistuje. Tím není zpochybněna platnost této teorie ani v  obecné rovině, ani  

ve vztahu k Africe, spíše je konstatováno, ţe teorii  v  současné době nelze 

uplatnit .  Teorie budování regionů nebo regionnosti proto „trpí“ podobným  

neduhem, jako dříve funkcionalismus či  transakcionalismus,  tj .  ţe reflektují  

vývoj integrace v  integrovanějších regionech, t j .  především v  Evropě. Zatímco 

klasické poli tologické teorie  jsme však pro analýzu africké integrace j iţ odmítl i ,  

protoţe v  Africe evidentně k  jej ich naplnění nedošlo, pak v  případě budování 

regionu a regionnosti  můţeme konstatovat , ţe vývoj Afriky je na řádově niţším 

stupni, t j .  tyto teorie nelze v  dané situaci reálně verifikovat,  či falzifikovat.  

Další teorie byly nicméně apl ikací na africké reálie verifikovány (teorie  

regionity , regionální  bezpečnostní  komplex, otevřený regionalismus, teorie  

světového řádu). V  poslední část i  jsme se pak zabývali  moţnými scénáři pro 

další vývoj africké integrace, nicméně  vyslovil i  jsme předpoklad , ţe  k jej ich 

naplnění nedojde a  africká integrace i  nadále bude pokračovat ste jným sty lem, 

jako v uplynulých dvou dekádách.  

Závěrem se nyní vraťme k  výchozím hypotézám: na základě závěrů 

kapitoly 6 došlo k  potvrzení hlavní výchozí hypotézy, t j .  ţe integrace p ostupuje 

výrazně zrychleným tempem nejen v  Africe, ale i  na dalších kontinentech,  

a proces tzv. nového regionalismu je tedy univerzálním fenoménem a teorie  

reflektující tento proces jsou univerzálnější a tudíţ pro reflexi africké integrace 

vhodnější ,  neţ dosavadní teoretické přístupy. Na základě kapitoly 5 je moţno 

potvrdit také první z  dílčích hypotéz,  tj .  ţe ekonomická integrace v  Africe i  přes 
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své zrychlení postupuje vpřed jen velmi pomalu, a  to především z  důvodu svého 

velmi neefektivního uspořádání  (ov šem nejen).  Na základě kapitoly 6.3 je pak 

moţno vyvráti t druhou dí lčí hypotézu, t j .  ţe aktuální vývoj spojený s  jednáními 

s Evropskou unií o nových obchodních dohodách dává naději  k  racionalizaci  

integračních uskupení a tím k  urychlení ,  rozšíření a  prohloubení integrace.  

Aktuální stav jednání ukazuje na to, ţe můţe vést k  narušení  afr ické integrace 

spíše neţ k  jej ímu posílení v  jej ím stávajícím modelu. Na druhou stranu 

formal izovaná reciproční spolupráce s  EU můţe vést k  zavedení sankčních 

mechanismů, které doposud v  Africe zavedeny nebyly, a tím přivést africké státy  

k nezbytným ekonomickým reformám.  

Z diplomové práce tedy ve vztahu k  výchozí hypotéze vyplývají  

následujíc í závěry:  

1. Ekonomická integrace v  Africe postupuje vpřed jen velmi pomalu především 

z důvodu velmi neefektivního uspořádání.   

2. Aktuální vývoj především ve vztahu k  jednáním o dohodách o ekonomickém 

partnerství  pravděpodobně nepovede k  racionalizaci integračních uskupení,  

ale můţe vést k  větší odpovědnosti afrických států, coţ je zřejmý předp oklad 

pro urychlení,  rozšíření  a především prohloubení integrace. Naději do 

budoucna dává také vznik Africké zóny volného obchodu, t j .  dohoda mezi  

třemi integračními uskupeními na východě a j ihu Afriky.  

3. Ţádná z  klasických integračních teorií  nedokáţe uspok ojivě vysvětl it ,  proč 

ke zvýšení tempa integrace v  Africe dochází právě teď (tj .  po roce 1991 

s kulminací po roce 2000).  

4. Současný vývoj africké integrace více či méně, ale probíhá v  intencích 

nového regionalismu jako procesu.  

5. Ne všechny teorie v  Africe pla tí ,  nicméně řadu z  nich lze pro afr ickou 

integraci uspokojivě pouţít.  Nový regionalismus jako fenomén tak rozhodně 

nabízí pro teoret izaci o africké integraci větší perspektivu, neţ klasické 

přístupy.  

Stejně jako celý svět je i  Afrika dynamicky se vyvíjej íc ím kontinentem, 

který neustále prochází hlubokými změnami. To se týká samozřejmě také 

afrického regionalismu ,  který se kaţdým dnem vyví j í ,  viz nedávné spuštění celní  

unie COMESA nebo dohoda o vzniku Africké zóny volného obchodu. Právě 

tento pokus o koordinaci agendy tř í  regionálních organizací  můţe znamenat 



139 

 

v africkém regionalismu významný krok vpřed a přinést tolik potřebnou alespoň 

částečnou racionalizaci regionálních organizací.  Podobně pokračuj ící jednání 

afrických států s  EU mohou vést k  větší  odpovědnosti afrických států. Oba 

kroky jsou zřejmě nezbytným předpokladem pro urychlení,  rozšíření a především 

prohloubení integrace. V  opačném případě totiţ hrozí,  ţe vývoj africké integrace 

v následujících dekádách bude stejně omezený, jako byl  v  uplynulých padesát i 

letech…  
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Summary 

The d iploma thesis “New Regional ism and Sub -Saharan Africa” deals with 

the question of economic integration in Africa and its theoretica l reflexion.  

First chapter deals with the question whether different integrat ion theories are 

applicable to African reality  o r not.  Author subsequently analyzes Pan -

Africanism as a specifical ly African ideology, which sought to achieve “African 

unity” –  post-colonial el ites however focused on consolidating their respective 

powers within existing borders and African unity became only unfulf i l led ideal.  

Author further analyzes classical  economic integration theories with conclusion, 

that there is no unambiguous relationship between evolution of world economy 

and African integrat ion. Even for classical theories of poli t ical science on 

integrat ion author states that they are not usable for African reality: al l  c lassica l 

theories more or less take for granted that integration leads to softening or 

el iminating of state sovereignty which is obviously not a  case in Africa.  In last  

part of first chapter author analyzes modern theories of pol itical science,  which 

were created in response to stagnation of European integration process, and this 

a priori hampers possibil i ty of appl icabil ity  of these theories to Africa.  

Chapter two deals with the phenomenon of so-cal led “new regional ism” 

as a process in world economy , second part deals with different theoretical  

conceptions and theories try ing to describe and theorize about this process. Part  

of this chapter also deals with terminological questio ns related to new 

regionalism.  

Chapter three briefly  describes evolution of African integration from its 

colonial starts (South African and east African customs union in 1910s) to the 

newest initiatives connected with the transformation of Organization of African 

Unity into African Union. Emphasis is placed on conditions leading to creation 

and reform of regional organizations what is the main topic of this thesis .  

Chapter four offers five case studies of integration in different regional  

organizations. For comparative analysis were used those organizations that are 

perceived as pil lars of African Economic Community excluding three actually  

non-functioning organizations. It means that the thesis deals with five 

organizations: Economic Community of West Afric an States,  Economic  

Community of Central African States, and Southern African Development 

Community, Common Market for Easter and Southern Africa and East African 
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Community. Another three organizations existing within these pil lars are also 

briefly  analyzed (West African Economic and Monetary Union,  Central  African 

Economic and Monetary Union and Southern African Customs Union). Each 

case study outl ines starting position in 1991 in the sense of creation of 

organization, its aims and evolution of integration  up to signing of the Abuja 

Treaty creating African Economic Community, second part of case studies deals 

with evolution of integration from 1991 up to 2009. As already mentioned, 

chapter f ive is a comparative analysis of case studies with aim to identify and 

general ize factors which influence the scope, depth and pace of African 

integrat ion,  whether positively, or negatively.  

Chapter six tries to answer two crucia l questions: f irst,  whether African 

integrat ion process is in accordance with new regionalism as a process, which 

would mean that this process is rea lly a universal phenomenon. Second, whether 

theories of new regionalism can be satisfactori ly used when explaining African 

integrat ion.  

In conclusion author returns to his ini tial  hypothesis .  This hypo thesis is 

with smal l corrections verif ied. According to it we can consider the theories of 

new regionalism the most suitable theories for theoretica l reflexion of African 

integrat ion process. The thesis provides following main conclusions:  

1. Economic integrat ion in Africa goes forward very slowly because of i ts very 

ineffect ive structure.  

2. Current situation connected mainly with negotiations of Economic 

Partnership Agreements provides a certa in hope to positively influence African 

integrat ion –  very l ikely these negotiations wil l  not lead to rationalizat ion of 

African organizations, but they can lead to higher accountabil i ty of African 

states, what is obvious prerequisite  for accelerat ing, widening and deepening of 

integrat ion.  Creation of African Free T rade Zone consisting of three 

organizations in eastern and southern part of Africa is another big hope for  

African future.  

3. No classical integration theory is able to satisfactori ly explain why the 

African integrat ion started to accelerate just now, afte r 1991 culminating after 

2000.  

4. Evolution of African integration more or less proceeds within the process of 

new regionalism.  
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5. No theories of new regionalism are applicable to Africa, but plenty of them 

can be satisfactori ly  used in Africa. New regiona lism as a phenomenon thus 

provides bigger perspectives for theoretician African integration than all  

classical  approaches.  
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Přílohy  

Příloha 1:  Členství v  afrických organizacích (tabulka)  
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Příloha 2:  Členství v  afrických organizacích (diagram)  

 

 
Převza to z Ndu lu ,  Benno,  Kr i tz inger -van Niekerk ,  Lole tte  a  Reinikka ,  Ri tva  (2006)  

Infras truc ture ,  Regional  Integra t ion and  Growth in Sub -Saharan Afr ica ,  in :  Teunissen ,  Jan  

Joost  a  Akkerman,  Age (eds. )  Afr i ca  i n  th e  Wor ld  Ec onomy :  The  Na t iona l ,  Reg iona l  and  

Int e r na t i ona l  Cha l l en g e s .  Soul :  KIEP , str .  118 .  
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Příloha 3:  Podíl  vnitřního obchodu v  rámci organizací  
 

 

  1980 1990 1995 2000 2006 

COMESA 5,7 6,3 6 4,9 4,2 

ECCAS 1,4 1,4 1,5 1,1 0,6 

ECOWAS 9,6 8 9 9,5 8,3 

SADC 0,4 3,1 10,6 12 9,1 

CEMAC 1,6 2,3 2,1 1 0,9 

UEMOA 9,6 13 10,3 13,1 13,1 

 
 

Převza to  z  UNCTAD Handbook o f  S ta t i s t i c s  2008 ,  New York a  Ţeneva :  UN,  s tr .  49 .  

 

Pozn:  ročenka uvád í  ce lkem devě t  organizac í ,  z  námi s ledovaných se  jedná  o uvedených šes t .  

V tabulce  ne j sou uvedeny J ihoafr ická  ce lní  un ie  a  Vých odoafr ické  společenstv í .  Objem 

vnitřn ího obchodu bude  z  his tor ických důvodů v  obou uskupeních výrazně nad  afr ickým 

průměrem, v  př ípadě EAC se  uvádí  ob jem vni třního obchodu kolem 10% aţ 13%, t j .  na  

úrovni  UEMOA, k terá  j e  d louhodobě organizac í  s  nejvyšš ím pod í lem vni třního obchodu .  

V př ípadě  SACU je  řadou odborníků poukazováno na  to ,  ţe  objem vni třn ího obchodu s louţí  

pro stanovení  podí lu  př í jmů v  rámci  dě l íc í  formule  a  úda je  dodávané jednot l ivými stá ty  jsou  

značně nespolehl ivé .  Ani  v  př ípadě SACU však pod í l  v ni třního obchodu nebude n i jak 

dramatický ,  podle  výše  uvedené ročenky UNCTAD (s tr .  2 -3) tvoř í  vývoz z  JAR (úda je  za  rok  

2007) 69,8 mld .  USD a ce lkový dovoz do zemí BLSN č in í  10 ,1 mld .  USD, v  opačném gardu  

pak ce lkový vývoz zemí BLSN je  10 ,4 mld .  USD a dovoz  JAR je  81 ,75 mld .  USD. Vzhledem 

k tomu, ţe  obchod mezi  menš ími zeměmi je  zanedba te lný  a  ne  všechny dovozy do a  vývozy 

ze  zemí BLNS jdou z/do JAR, l ze  odhadovat ,  ţe  podí l  vni třního obchodu v  rámci  SACU 

bude také  pouze kolem 10%.  
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Schválený projekt diplomové práce  

1. Charakteristika práce  

1.1. Vymezení tématu  

Současný vývoj světové ekonomiky charakterizují  dva procesy: global izace 

a také regionalizace. Ta není novým fenoménem, nicméně v  90. letech získává 

v důsledku poli tických změn (rozpad bip olárního rozdělení světa) a nejistoty  

ohledně dalšího vývoje globalizace (vize l iberal izace obchodu jako nutného 

kroku k vyrovnání se s  moţnostmi a  riziky globálního trhu vs. krach jednání 

Světové obchodní organizace) novou dimenzi,  o níţ se hovoří jako o tzv. novém 

regionalismu. Oproti  klasickým ekonomickým integracím se odlišuje především 

širším záběrem dohod, větší hloubkou integrace, nárůstem nadregionální 

dimenze a výrazným nárůstem počtu obchodně pol itických dohod, kterých je  

nyní přes tři  sta.  

Ukázkovým příkladem nového regionalismu ve všech jeho aspektech je  

vývoj Evropské unie v  90. letech.  Ta se tak logicky stala příkladem pro ostatní 

regiony, které se j í  snaţí následovat, viz např. Africká unie,  která se od svého 

vzniku otevřeně hlásí  k  Evropské unii jako ke svému vzoru. Subsaharská Afrika 

patř í mezi regiony, kde došlo v  posledních letech k  výraznému nárůstu aktivit  

v oblasti  integrace, nicméně, z  mnoha důvodů, se moţnost napodobení vývoje 

EU jeví v  tuto chvíl i  spíše jako utopie , neţ reálný projekt .  

Myšlenka na integraci se v Africe objevuje j iţ v  době dekolonizace. 

Integrace měla být praktickým vyjádřením populární myšlenky panafrikanismu, 

která se rozvinula v široké hnutí vyjadřuj ící kontinentální identi tu, soudrţnost 

a boj za nezávislost a sjednocení národů Afriky. Představitelé hnutí s i  

uvědomoval i zranitelnost nových států a  snaţil i  se (neúspěšně) o spojování  

jednotlivých koloni í  do větších celků.  Vize federativních Spojených států 

afrických se společnou vládou, parlamentem, měnou i  armádou neby la  

všeobecně přijata pozitivně a j iţ  v  době dekolonizace se afričtí  představite lé  

rozděli l i  do dvou bloků: jedna část prosazovala kompletní integraci států na bázi  

radikálního antikolonial ismu, druhá část prosazovala princip zachování plné 

státní suverenity států, udrţení stávajících ekonomických vazeb a případnou 

postupnou ekonomickou integraci.  V  roce 1963 se obě skupiny spoj i ly do 

Organizace africké jednoty, ovšem myšlenka integrace se během jednání 

víceméně vytrati la .  Charta OAJ hovořila poněkud vágně o  „dobrovolné  
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spolupráci č lenů“,  zatímco na druhé straně jasně zdůraznila principy 

nevměšování se do vnitřních záleţitostí  států a respektování svrchovanosti  

a územní celistvost i států. Z  organizace se tak záhy sta l víceméně nefunkční 

debatní krouţek afrických autokratů a diktátorů.  

Myšlenka ekonomické integrace se proto přesunula na niţší úroveň. Od 

60. let začaly vznikat (sub)regionální  organizace, ať j iţ na základě existuj ících 

dlouhodobých vazeb přetrvávajících z  koloniálního období, nebo nově, částečně 

v reakci na při jet í  Akčního plánu ekonomického rozvoje Afriky (1980). Zde se  

poprvé expl icitně hovoří o ekonomické integraci kontinentu, ke které by mělo 

dojí t postupně integrací v  rámci jednotlivých regionů. Postupující etatistické 

ekonomické polit iky,  vn itropolit ické krize a mezistátní riva li ty však reálnou 

integraci nadále v  podstatě znemoţňovaly.   

O ekonomické integraci Afriky tak můţeme seriózně hovořit aţ od 90.  let.  

V roce 1991 byla  podepsána Abujská smlouva o vzniku Afrického 

hospodářského společens tví (AEC),  jej íţ obsah byl poté potvrzen v  roce 1999 

v Sirtské deklaraci o přeměně Organizace africké jednoty v Africkou uni i .  

Dokumenty expl icitně stanovují osm regionálních uskupení za tzv. pil í ře AEC 

a stanovují  harmonogram integrace: do roku 2017 by ka ţdý region měl být celní  

unií ,  poté by měla vzniknout celoafrická celní  unie, následovaná společným 

trhem a konečně v  roce 2028 africkou hospodářskou a měnovou unií .  

Dosavadní vývoj naznačuje, ţe k  rozvoj i obchodu, makroekonomické 

stabil i tě  a udrţitelnému růstu dochází hlavně v  regionech, kde byla integrace 

insti tucionalizována dříve, coţ by mohlo vést k  tezi ,  ţe úspěch AEC se bude 

odvíjet od ustavení a upevnění jednotlivých regionálních bloků.  Bohuţel,  i  přes 

dílčí pokrok se uskupením nedaří dodrţovat stan ovené termíny a integrace sice 

nabírá širší  záběr,  zůstává však stále velmi mělká.  

Nový regional ismus jako by se v  Africe zastavil  na půli cesty –  např.  

proto, ţe přetrvává charakter spolupráce jako mezivládní namísto nadnárodní.  

Dalším důvodem je existence čtrnácti ,  často ovšem nefunkčních, uskupení 

s překrývaj ícím se členstvím. Předpokladem úspěšného postupu integrace je  

vyjasnění integračních schémat tak, aby kaţdý stát byl členem právě jednoho 

uskupení –  mj. i  proto, aby plati t jen jeden členský poplat ek, coţ spíše povede 

k tomu jej zaplati t .  Uskupení pak budou disponovat většími finančními 

prostředky, coţ by mělo zvýšit jej ich efektivi tu a v  důsledku také míru ochoty 
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států podílet se na při j ímání aktů těchto uskupení a následně implementovat tyto 

akty do národních legislativ . Právě teď se navíc naskýtá pro uskutečnění takto 

radikálního kroku ideální čas –  Evropská unie v  rámci jednání o nových 

Dohodách o ekonomickém partnerství  se zeměmi ACP preferuje jednání 

s regiony, nikoliv s  jednotlivými státy, a  pro tyto potřeby rozděli la Afriku do 

pěti (sub)regionů, kde kaţdý stát je členem právě jednoho z nich. Proto se také 

nyní naskýtá vhodný čas pro reflexi tohoto procesu.  

 

1.2. Zdůvodnění výběru a významu tématu  

 Nový regionalismus je poměrně nové téma, které  se v zahraniční l iteratuře 

začíná objevovat kolem poloviny deváté dekády minulého století ,  v  české 

l iteratuře s  určitým zpoţděním aţ před pár lety . Česká l iteratura nabízí  

k danému tématu tři  výstupy (a další v  podobě článků) grantového projektu,  

zpracovávaného na Vysoké škole ekonomické pod vedením Evy Cihelkové –  

konkrétně se jedná o sborník z  konference z  roku 2005, dílčí výstup řešení  

tohoto grantového projektu a konečně nedávnou vydanou první monografi i  na 

toto téma v  českém jazyce. Vedle kolektivu VŠE můţeme zmínit také Irah 

Kučerovou z  Univerzity Karlovy a jej í  séri i  článků a příspěvků na téma nového 

regionalismu. Grantový projekt i  uvedené publikace jsou zaměřeny jednak na 

teoretické zakotvení nového regional ismu, jednak na analýzu Evropské unie jak o 

hlavního a nejúspěšnějšího představitele nového regionalismu. Otázka integrace 

afrického kontinentu zůstává v  uvedených pracích zmíněna spíše okrajově, proto 

bych se ve své práci  chtěl pokusit o testování nového regionalismu právě na 

afrických reáli ích.  

Česká l iteratura o subsaharské Africe a  ekonomice zvláště je  obecně velmi 

skrovná. Do roku 1990 stá ly v  centru zájmu autorů a vydavatelů témata jako 

národně osvobozenecký boj (např. v  portugalských koloniích nebo j iţní Africe),  

západní neokolonial ismus či pol itický vývoj zemí s levicově orientovanými 

vládami, případně apolit ická témata jako dějiny kontinentu, umění a l iteratura.  

Po roce 1990 se tematické spektrum rozšiřuje a například se objevuje řada knih 

o j iţní Africe. I nadále však v  produkci,  včetně odborných periodik, převaţují  

témata polit ická, historická či  umělecká,  v  poslední době se objevilo několik 

titulů zabývajíc ích se československou zahraniční  polit ikou vůči Africe.  

Ekonomická stránka vývoje Afriky zůstává i  nadále okrajovým tématem, kterému 
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se věnuje například Lenka Adamcová z  VŠE (Regionální ekonomická integrace 

v Asii ,  Africe a Latinské Americe; Rozvojová ekonomika: vybrané problémy  I-

 II) ,  i  zde však vidíme, ţe Afrika je  pojímána „jen“ jako jeden ze tří  rozvojových 

regionů.   

Současná situace kolem vyjednávání Dohod o ekonomickém partnerství  

mezi EU a zeměmi ACP stejně jako zvýšená dynamika afr ické integrace 

v posledních letech jsou natolik zásadním tématem, ţe je nepochybně třeba se 

mu věnovat, byť i  jen v  podobě této diplomové práce.  

 

1.3. Cíle práce  

 Cílem práce je pokusit se nalézt vhodný teoretický koncept pro zakotvení  

africké ekonomické integrace, resp. přesněji  řečeno zhodnotit,  zdali  teorie  

nového regionalismu můţe být přínosná pro popis afr ické ekonomické integrace,  

nebo se, podobně  jako v případě j iných teori í ,  ukáţe, ţe je pouţitelná pouze pro 

případ Evropské unie, která se očividně od všech ostatních integračních 

uskupení výrazně odlišuje,  zat ímco integrace v  j iných regionech probíhá 

naprosto odlišně.   

Integrace v Africe vychází z  panafrikanismu, který však jako teoretický 

základ pro současnou fázi  integraci nelze pří l iš pouţít.  Afričtí  poli tikové byl i  

jednotní v  otázce nutnosti úplného odstranění kolonia l ismu a právě tato shoda 

umoţnila úspěšné sbliţování různorodých skupin poli ti ků a nakonec jej ich 

setkání a zaloţení Organizace africké jednoty. I dnešní Africká unie se proto 

moţná trochu paradoxně hlásí k  odkazu panafrikanismu, který je vnímán jako 

počátek osamostatnění kontinentu. Boj proti kolonial ismu je ovšem dávno 

dobojován a  otázku integrace, která se dnes dosta la do popředí ,  vlastně 

panafrikanismus neřešil  –  shoda nad podstatou a formou integrace totiţ mezi  

africkými polit iky neexistovala .  

„Klasické“ integrační  teorie se v  převáţné většině objevily v souvislosti  se 

vznikem Evropských společenství  a reflektují  převáţně právě proces evropské 

integrace. Diskuse o směrování evropské integrace vyprodukovala několik  

hlavních   koncepcí a  přístupů k  integraci ,  jej ich aplikovatelnost na integraci  

v Africe je ovšem diskutabilní .  Nejví ce je to zřejmé u federal ismu, s  výjimkou tří  

východoafrických zemí se v  současné době ţádný projekt federace nepřipravuje 
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a ochota států přenášet pravomoci na nadnárodní insti tuce ni jak nenasvědčuje 

tomu, ţe by v  bl ízké budoucnosti měl připravovat.  

Teorie (neo)funkcionalismu je  v  případě africké integrace často 

zmiňována,  ale i  ona má své l imity . Naráţí j iţ ve své základní premise,  ţe 

v důsledku  provázanosti ekonomických vztahů povede řešení jednoho problému 

k obdobnému řešení v navazujících oblastech. Ek onomické vztahy v  Africe jsou 

tot iţ provázány mnohem méně, neţ tomu bylo a je v  Evropě, nemluvě 

o marginálním podílu obchodu mezi jednotlivými africkými státy, snad 

s výjimkou ekonomických „obrů“ Nigérie a J ihoafrické republiky. Řešení  

konkrétních problémů  je tak v Africe spíše ad hoc řešením, na němţ jsou 

poli tici schopni se dohodnout, neţ výsledkem spil l -over efectu. V Africe, zdá se,  

nemají ekonomické imperativy navrch nad poli tickými si lami,  ale naopak jsou 

j imi brzděny.   

Podobně v  africkém prostředí se lhává i  teorie intergovernmental ismu,  

ţádné integrační uskupení v  Africe, zdá se ,  nepotvrzuje tezi ,  ţe by jednání mezi 

vládami vedlo k  posilování nadstátní úrovně. Přestoţe se v  posledním deseti letí  

jednání o ekonomické integraci hnula kupředu, nadstátní i nstituce zůstávají  stá le 

ste jně slabé a nevýznamné.  

Právě nevýznamnost insti tucí by mohla vést k  návrhu pouţít na africkou 

integraci teorii  mezinárodních reţimů, tj .  méně inst itucionalizované a méně 

formal izované formy spolupráce, neţ jakou představují k la sické mezinárodní 

organizace. Záhy se však ukáţe i  tato představa jako nepouţitelná, Africká unie 

má přesně stanovený harmonogram budování integrace včetně všech insti tucí,  

které by měly být výsledkem této integrace (afr ický parlament, afr ické sí ly rychlé 

reakce apod.),  stejně tak jednotlivé regiony jsou ve fázi budování zón volného 

obchodu, celních unií ,  společných trhů a měnových unií .  Afrika tedy ve výsledku 

počítá  s  plně formalizovanou spoluprací v  podobě klasické mezinárodní 

organizace, která by se od Evropské unie měla odlišovat jen j iným kontinentem 

ve svém názvu (reali ta tohoto výsledku je j iţ věc j iná) .   

V případě rozvojových zemí se často argumentuje téţ teorií  vzájemné 

závislosti ,  podle níţ jsou mezinárodní vztahy charakteristické komplexními 

vztahy zprostředkovanými různorodými kanály a uspořádanými spíše do 

pavučin/sít í  neţ do hierarchických mocenských vztahů. Prim v  této teorii  hraje  

zaměření na ekonomickou provázanost světa, přičemţ vzájemná závislost  
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neznamená ani větší  stabil itu a ani  vzájemn ou výhodnost. Obecně se jedná  

o velmi deskript ivní  teori i ,  v  čemţ také tkví jej í  problém, protoţe se v  podstatě  

nijak nedokáţe vypořádat s  otázkou současného zrychleného tempa ekonomické 

integrace v  Africe.   

Nabízí se tak otázka teorie nového regionalismu.  Všechny aspekty, které 

nový regionalismus charakterizují ,  jsou zřejmě v  Africe přítomny –  samozřejmě, 

ţe vývoj nového regional ismu neprobíhá v  kaţdém světovém regionu stejně,  

nicméně uvedená teorie se zdá být teorií ,  která skutečně reflektuje vývoj 

celosvětové ekonomiky, nejen Evropské unie.  

 

1.4. Výzkumné otázky (výchozí hypotéza)  

 Ekonomická integrace  v  Afric e pos tupuje  vpřed j en velmi pomalu především 

z důvodu velmi neef ekt ivního uspořádání.  Aktuální vývoj  dává nadě j i  k  racional izaci  

integračních uskupení a t ím k  urychl ení ,  rozšíření a především prohloubení integrace .  

Žádná z  klasi ckých in tegračních t eori í  nedokáže uspokoj ivě vysvět l i t ,  proč ke zvýšen í tempa 

integrace v  Afri ce dochází právě t eď. Vzhledem k  tomu, že současný vývo j  prob íhá přesně  

v in tencí ch  teorie  nového regional i smu, nabíz í s e tato teor ie jako nejvhodněj ší  pro ref l exi  

procesu ekonomické integrace v  Afric e .      

Předkládaná práce by měla být komparací případových studi í pěti  

nejvýznamnějších afr ických integračních uskupení a měla by odpověd ět na 

otázku, jaké jsou klíčové proměnné ve vztahu afr ické ekonomické integrace 

a nového regionalismu, a tím odpovědět na klíčovou otázku, zdali  teorii  nového 

regionalismu lze pouţít jako teoret ický rámec pro africkou ekonomickou 

integraci.  

Stávajíc í teorie ekonomické integrace většinou reflektuj í  vývoj evropské 

integrace, coţ výrazným způsobem ztěţuje jej ich aplikaci  na j iné regiony světové 

ekonomiky.  Teorie nového regionalismu se naopak zdá být teorií ,  která vychází  

z vývoje celosvětové ekonomiky a můţe být platná i  pro regiony, jako je  

subsaharská Afrika. Současné zrychlené tempo africké ekonomické integrace,  

vyplývajíc í v  90. letech jak z  vnitřních, tak z  vnějších příč in (poli tická 

a ekonomická l iberalizace, vzor Evropské unie, krach jednání Světové obch odní 

organizace, s í l ící  globalizace ekonomiky),  lze snadno vysvětl i t v  duchu teorie  

nového regionalismu. Velice významným současným aspektem je jednání mezi 

EU a zeměmi ACP o Dohodách o ekonomickém partnerství,  které na afr ickou 
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integraci můţe mít (stejně tak ovšem nemusí mít) zásadní dopad –  především ve 

smyslu racionalizace afr ických integračních schémat, kdy existence čtrnácti  

uskupení na tř iapadesát států je značně kontraproduktivní.  Tato jednání plně 

korespondují  s  teori í  nového regionalismu, podle níţ  je  jedním z  hlavních rysů 

současného stavu ekonomiky nárůst interregionálních nebo transregionálních 

jednání (v prvním případě jde o jednání mezi dvěma regiony, tj .  samotná jednání 

EU vs. ACP, ve druhém případě jde o jednání mezi regionem a zemí z  j iného 

regionu, např. jednání EU vs. JAR). Právě transregionalismus můţe být v  Africe  

problémem, lze si  představit si tuace, kdy např. JAR jako ekonomický šampión 

Afriky bude dávat přednost bilaterálním jednáním před jednáním v  rámci 

afrických subregionů. Nakonec se tak můţe ukázat, ţe teorie nového 

regionalismu sice je teori í ,  kterou lze apl ikovat na Afriku,  ovšem procesy, které 

tato teorie popisuje,  budou mít na Afriku negativní dopady a místo africké 

ekonomické integrace můţeme být svědky africké ekonomické dezi ntegrace.  

Nový regional ismus přináší  pro Afriku nejen naději ,  a le i  riz ika.  

 

1.5. Metoda zpracování  

 Při práci bude pouţito empiricko -analytického teoretického přístupu, kdy  

empirie v  podobě vývoje pěti nejvýznamnějších afrických integračních uskupení 

bude vyuţita k  analýze a formulaci zobecňující výpovědi o vývoji ekonomické 

integrace v Africe a k porovnání tohoto zobecnění s  teorií  nového regionalismu.  

Metodický postup práce bude kombinací komparativní a případové studie .  

Vzhledem k rozsahu práce není moţné ani smysluplné hodnotit všech čtrnáct 

uskupení, dokonce ani všech osm uskupení , která Africká unie povaţuje za pi l í ře  

Afrického hospodářského společenství.  Vzhledem k  tomu, ţe Maghrebský svaz 

(UMA), Sahelský svaz (CEN -SAD) a Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD) 

v současné době integrační činnost v  podstatě nevyvíjej í ,  zaměří se práce na pět 

organizací,  kde integrace alespoň nějak postupuje, t j .  Západoafrické 

hospodářské společenství (ECOWAS),  Hospodářské společenství středo -

afrických států (ECCAS), Jihoafr ické rozvojové společenství (SADC), Společný 

trh j iţní Afriky (COMESA) a Východoafrické společenství (EAC). Africká unie 

nebude sledována, protoţe integrace na úrovni celého kontinentu by měla  

probíhat aţ po dokončení integrace v  jednotlivých regionech.  
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 Nejprve tedy bude provedeno pět případových studií věnovaných 

uvedeným uskupením, všechny případové studie jsou ohraničeny jak tematicky 

(vývoj ekonomické integrace v  daném uskupení),  tak časově (vývoj od vzniku 

AEC v roce 1991 do doby psaní práce). Kaţdá p řípadová studie by měla 

odpovědět na otázku,  zdali  se integrace v  daném (sub)regionu odehrává v  duchu 

nového regionalismu, nebo nikol iv. Následně by měla být provedena komparace 

mezi pěti případovými studiemi, která by měla odpovědět na otázku, jaké jsou 

k l íčové proměnné ve vztahu afr ické ekonomické integrace a nového 

regionalismu a tím odpovědět na kl íčovou otázku, zdal i  teorii  nového 

regionalismu lze pouţít jako teoret ický rámec pro africkou ekonomickou 

integraci.  
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