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Úvod

Súčasný ekonomický a politický vývoj vo svete charakterizujú dva významné a z 

historického pohPadu relatívne nové procesy: globalizácia a regionalizácia. Globalizáciu 

vystihujú javy ako ekonomické zbližovanie, pokles významu teritoriálnych hraníc, rast 

interdependencie a intenzívna internacionalizácia ekonomických aktivit.

Počiatky internacionalizácie ekonomik je možné hl’adat’ o niekol’ko storočí skór, a sice 

ako dósledok zámořských objavov, technického pokroku, rozvoja kapitalizmu 

a medzinárodného obchodu. V 20. storočí postupuje internacionalizácia ekonomik rýchlo 

vpřed a po krízovom medzivojnovom období získává nový impulz v podobě liberalizácie 

obchodu v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchodu (GATT, 1947) a neskór v rámci 

Světověj obchodnej organizácie (WTO, 1995). Jednania na úrovni oboch organizácií sú 

multilaterálně, t.z. mnohostranné azahřňajú celú členskú základnu WTO čítajúcu aktuálně 

153 štátov. Postup jednaní a liberalizácie obchoduje preto iba pozvoFný.

Reakciou na pomalu liberalizáciu na celosvetovej úrovni je proces regionalizácie 

(regionalizmu), ktorý smeruje k liberalizácii vzťahov medzi štátmi a posilňuje ich vzájomné 

vazby. Tento proces sa všeobecne označuje ako integrácia. Už na úvod je potřebné zmieniť, 

že región je v tejto práci chápaný nie len v geografickom zmysle, tj. ako súhm susediacich 

štátov světa, ale ako fúnkčná jednotka vyjadrujúca účelové správanie sa ku konkrétnému 

ciePu, napr. liberalizácii obchodu. Skór ako geografická blízkost’ tak v procese regionalizmu 

hrá rolu podobný stupeň vývoja ekonomik, kultúrna blízkost’ a z toho vyplývajúce pozitivně 

dopady na vzájomnú interakciu v podobě vytvárania integračných zoskupení. Regionalizmus 

móžeme vo světověj ekonomike pozorovať už od 30. rokov 20. storočia, vtedy bol ovšem 

vedený skór geopolitickými než ekonomickými dóvodmi (snahy Japonska a Nemecka stať sa 

světovými vePmocami). V povojnovom období je už regionalizmus vedený prevažne 

ekonomickými motívmi a snahou získat’ přístup na vonkajšie trhy.

Pre Latinskú Ameriku sa rovnako ako pre zbytok světa stal významným rok 1989. 

Okrem pádu železnej opony, ktorý vtiahol štáty bývalého socialistického bloku spät’ do běhu 

dejín a umožnil celkovú změnu medzinárodného prostredia, je  však možné nachádzať 

momenty, ktoré rok 1989 činí Specifickým aj pre latinskoamerickú časť světa. Právě im sa 

venuje nasledujúci text. Předkládá základnú hypotézu tvrdiacu, že sa Latinská Amerika právě 

od íohto roku začína intenzívnejšie emancipovat’ ako región, čo sa prejavuje tak nastúpenou 

vnútornou integráciou, ako aj s ňou previazanou a stále silnejúcou snahou preniknúť do
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súčasného medzinárodného multipolárneho systému spoločne ako jeden z jeho pólov. 

Latinská Amerika sa rýchle vyvíja v sebavedomý región a každým rokom je možné 

pozorovat’ nové zdroje tohto sebavedomia. Región postupuje v integrácii v mnohých 

oblastiach a taktiež hodnotenie jeho ekonomickej situácie je dnes pozitívnejšie než v případe 

krízou naplno postihnutej Európy či Spojených štátov amerických.

Časť práce sa venuje aj ekonomickým súvislostiam. Stavia na předpoklade, že krajiny 

Latinskej Ameriky boli postihnuté ekonomickými problémy tzv. globálnou ekonomickou 

krízou v menšom rozsahu než mnohé štáty rozvinutého (alebo tiež prvého) světa; dóvodom 

tejto skutečnosti je  mimo iné nižšia zaměstnanost’ vterciálnom sektore. Latinskoamerické 

krajiny, ktoré boli doposiaP mnohými radené do skupiny rozvojových štátov, získavajú na 

pozadí súčasnej ekonomickej krízy novů pozíciu. Investoři prejavujúci voči regiónu dóveru 

mu umožňujú vymanit’ sa postupné zo všeobecne prijímanej pozície věčného vazala USA. 

Narastajúce sebavedomie latinskoamerických štátov na medzinárodnom poli je jednou 

z najpodstatnějších zmien posledných rokov a je možné predpokladať, že sa tento trend 

nebude v najbližšom období meniť.

V súvislosti s posilňujúcim sebavedomím regiónu ako celku a taktiež v priamej 

návaznosti na prvú hypotézu bola stanovená hypotéza druhá, ktorá znie: ďalšia integrácia je  

spojená sfaktormi, ktoré prináša tzv. nový regionalizmus, tj. postupujúca globalizácia, 

nadvázovanie vzťahov s inými světovými regiónmi.

Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá regiónom Latinskej Ameriky z pohPadu 

medzinárodných vzťahov, jeho integračným vývojom a interakciami s ostánými světovými 

regiónmi, a to v róznych oblastiach. Autorka si je vědomá, že sa jedná o rozsiahlu tému, ktorá 

by zasluhovala ďalšie, hlbšie a presnejšie spracovanie. Vo svojom súčasnom texte sa opiera 

o doterajší výskům a usiluje o doplnenie a syntézu poznatkov z oblasti vývoja 

medzinárodných vzťahov a prináša analýzu vplyvu integračných procesov na región Latinskej 

Ameriky s akcentem na aktuálnu situáciu ovplyvnenú krízou, či transformáciou 

medzinárodného systému.

Hlavným ciel’om práce je analýza dósledkov nového regionalizmu v integračných 

procesov v Latinskej Amerike. Práca analyzuje latinskoamerickú integráciu a preskúmava 

ustálený názor tvrdiaci, že regionalizmus vytvára vhodné podmienky pre lepšie medzinárodné 

ukotvenie krajin regiónov; zvyšovanie ich vplyvu v multilaterálnych organizáciách a v 

obchodných vyjednávaniach, či fakt, že regionalizmus podporuje ekonomickú a politickú
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stabilitu regiónu. Sú představené argumenty dokazujúce vplyv endogénnych faktorov na 

latinskoamerický regionalizmus ako aj dosah interregionalizmu a hemisférických vzťahov na 

postavenie regiónu Latinskej Ameriky v globálnom systéme.

Aby bolo možné tohto cieFa dosiahnuť, je text strukturovaný do štyroch hlavných 

kapitol a na ne nadvazujúcich podkapitol. Vo svojej teoretickej časti práca představuje 

relevantnosť súčasnej integračnej teorie a uvádza teóriu nového regionalizmu. V empirickej 

časti rozoberá vývoj latinskoamerickej ekonomickej integrácie (všeobecne) a na případových 

štúdiách jednotlivých integračných zoskupení v regióne (konkrétné), následne analyzuje 

nuansy hemisférickej integrácie a reflexiu latinskoamerického regionalizmu v globálnom 

měřítku.

Prvá kapitola vysvetPuje základný termín Latinská Amerika, ktorý je predmetom 

skúmania, a představuje ďalšiu používánu terminológiu v texte. Představené sú teoretické 

východiská práce pre výskům nového regionalizmu a integrácie. Postupné sú vymedzené 

základné pojmy danej tematiky, klasifikácie nového regionalizmu a interakcie so súčasne 

prebiehajúcimi javmi ako globalizácia, interregionalizmus, či multilateralizmus. Pre 

nasledujúce kapitoly, v ktorých sú faktory integrácie preberané na príkladoch jednotlivých 

zoskupení, sú predstavenia zákonitostí regionalizmu kPúčové rovnako ako termíny viažuce sa 

k reflexii integrácie v prácach teoretikov z róznych medzinárodných škol.

V druhej kapitole je  pozornost’ věnovaná aplikácii teoretických poznatkov z prvej 

kapitoly na případové štúdie konkrétných subregionálnych integračných zoskupení. Je 

kladený doraz na chronologickú analýzu historického vývoja latinskoamerického regiónu so 

zameraním na vývojový zvrat, ktorý nastal v 90. rokoch minulého storočia. Po rozpade 

bipolámeho usporiadania světa, straty hegemónneho postavenia Spojených štátov amerických 

vo světověj ekonomike a neistoty ohPadne ďalšieho vývoja globalizácie sa región vydává 

cestou hlbšej integrácie, zladenia zahraničných politik, kooperáciou v bezpečnostných 

a sociálnych aspektoch. Analýzu tohto vývoja doplníme v jednej zo subkapitol aj 

problematikou asymetrie v regionálnej integrácii, či kvalitatívnymi a kvantitativnými 

aspektmi regionálnej integrácie.

Tretia kapitola sa zaoberá pozíciou Latinskej Ameriky v medzinárodnom systéme a 

skúma jej nové črty globálnej dynamiky. Pozícia Latinskej Ameriky sa mení nielen na 

globálnej úrovni, posilněné sebavedomie sa odráža aj v interregionálnych jednaniach 

a medzištátnych vzťahoch. Empirická časť práce je  zameraná na hlavné rysy vzťahov
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Latinskej Ameriky so Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou (EÚ). Od 90. rokov 

nabrala hemisferická integrácia vel’ký pokrok v podobě vytvorenia Celoamerickej zóny 

voPného obchodu (NAFTA), ale postupné bola upriamená pozornost’ na intraregionálne 

disparity vedúce k utlmeniu integrácie. Mnohé z latinskoamerických zoskupení sa inspirovali 

modelom EU, preto medziregionálna stratégia vytvárajúca základný inštitucionálny rámec 

vzťahov EU a Latinskej Ameriky tvoří súčasť tejto časti práce a je načrtnutá až do posledného 

summitu EÚ - Latinská Amerika konaného v máji 2010 v Madride. Je ale nutné poznamenat’, 

že nie je  možné zachytit’ všetky podstaty medziregionálnej stratégie v takto obmedzenom 

priestore. Ďalšia zo subkapitol analyzuje pósobenie ostatných regiónov (tzv. partnerstvo Juh- 

Juh), vplyvných hráčov medzinárodného systému (Rusko, Čína, India), či globálnych 

inštitúcií (Světová obchodná organizácia, Organizácia spojených národov).

Najaktuálnejšie integračné tendencie regiónu Latinskej Ameriky pokrývá štvrtá 

kapitola. Venuje sa regionálnemu zoskupeniu s názvom Únia juhoamerických národov 

(UNASUR), ktoré vzniklo formálně v roku 2008. Na tomto příklade sa práca snaží dokázat’, 

ako vzniká celkom nový model integrácie, ktorý využívá pozitivně skúsenosti existujúcich 

subregionálnych integračných systémov, ako je Karibské spoločenstvo (CARICOM), Andské 

spoločenstvo a Spoločný trh Juhu (MERCOSUR) s ambíciou stať sa najdóležitejšou 

regionálnou organizáciou a dať základ pre ekonomickú, politickú, sociálnu a kultúrnu jednotu 

Latinskej Ameriky v budúcnosti. Rozdielne očakávania členských krajin, spory o pozíciu 

regionálneho lídra medzi Brazíliou a Venezuelou, či globálně partnerstvá móžu ohrozit’ 

úspěch aj tejto sťubnej regionálne organizácie. V poslední kapitole zhodnotíme relevanciu 

teorie nového regionalizmu pre latinskoamerickú integráciu a na příklade UNASURu 

potvrdíme, či vyvrátíme východziu hypotézu.

Práca bola uchopená empiricko-analytickým prístupom. VzhPadom na zameranie 

zvolenej témy je nutné vo vePkej miere používat’ induktívnu metodu, teda usudzovanie od 

jednotlivých faktov smerom k obecným - dielčim zisteniam. Metodický postup práce bude 

kombináciou komparatívnej metody a prípadovej štúdie. Jedná sa o práci multidisciplinámu, 

ktorá spája poznatky historie, politologie, medzinárodných vzťahov, geopolitiky, ekonomie a 

práva.

CiePom štúdia bol proces latinskoamerickej integrácie so zameraním na obdobie po 

skončení studenej vojny. Výskům sa vo vePkej miere odvíja od štúdia primárných zdrojov a 

oficiálnych dokumentov o integračných procesoch v Latinskej Amerike v podobě právnych
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dokumentov, statistik a analýz přístupných na internete. Jedná sa najma o medzinárodné 

zmluvy (zakladajúce zmluvy a dohody medzi štátmi, či skupinami štátov), strategické 

dokumenty na úrovni subregionálnych organizácií (Organizácia amerických štátov, 

Latinskoamerické združenia voPného obchodu, Latinskoamerické integračné spoločenstvo, 

Stredoamerický spoločný trh, Andské spoločenstvo národov, Mercosur) či celého regiónu 

(UNASUR). Z dokumentov tejto organizácie prezentovaných Predsedníctvom Pro Tempore 

boli dóležitými zdrojmi pri práci tieto dokumenty: Hacia la Comunidad Suramericana de 

Naciones: elementos para un plan de trabajo, y  Análisis comparado jurídico-institucional de 

los ACE entre los países de América del Sur a Nuevo Modelo de Integración de América del 

Sur: Hacia la Unión de Naciones Sur americanas. Dóležitými zdrojmi boli takisto materiály 

publikované Ministerstvami zahraničných veď Brazílie, Venezuely, Argentiny a Čile, kde 

bolo možné získať vePké množstvo informácií ohPadne jednotlivých integračných zoskupení, 

deklarácie zo summitov róznych organizácií ale aj spoločných summitov Latinskej Ameriky a 

EÚ, dokumenty z ministerských střetnutí, či štatistické údaje týkajúce sa obchodu a investícií.

NepostrádatePným zdrojom informácií z hl’adiska hospodářských aspektov integrácie 

sú publikácie vychádzajúce u špecializovanej regionálnej komisie OSN 

s názvom: Hospodářská komisia pre Latinskú Ameriku aKaribik (CEPAL). Tá vydává 

periodické materiály ako napr. Revista de la CEPAL, Estudio económico de América Latina y  

el Caribe, Observatorio Demográfico, Panorama de la inserción internacional de América 

Latina y  el Caribe, Balance preliminar de las economías de América Latina y  el Caribe, 

alebo Notas de la CEPAL. Pravidelne však publikuje aj analytické štúdie a materiály na 

konkrétné témy týkajúce sa regionálnej integrácie, zahraničných vzťahov, fmančných, 

hospodářských a sociálnych problematik a pod. Ročenky a štatistické údaje o jednotlivých 

krajinách regiónu sa tiež dajú dohPadať na stránkách CEPALu.

Zajímané sú publikácie Latinskoamerického centra pre vzťahy s Európou so sídlom v 

Santiagu de Chile -  CELARE, ktoré študuje dohody medzi EÚ a Latinskou Amerikou 

a skúma ich ako nástroj budovania strategického partnerstva z pohPadu skúseností 

latinskoamerických odbomíkov. Taktiež rozoberá rózne politické a ekonomické aspekty 

týchto vzájomných vzťahov. CELARE produkuje mnoho odborných prací a vydává 

periodikum EUROLAT komentujúce aktuálně dianie v medziregionálnych vzťahoch.

Blízkosť Španielska a Latinskej Ameriky je jasné viditePná aj v množstve špičkových 

odbomíkov natúto problematiku, ktorí pracujú v akademických centrách a inštitútoch ako
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napr. Universidad Complutense v Madride {Instituto Complutense de Estudios 

Internacionales -  ICET), Nadaci pro mezinárodní vztahy a zahraniční dialog (Fundación para 

las Relaciones Internacionales y  el Diálogo Exterior - FRIDE) a ďalších.

Skúmaním inter-amerických vzťahov a hemisferickou integráciou sa zaoberajú aj 

instituty sídliace v USA. Jedným z najuznávanejších think-tankov je  Hudson Institute so 

sídlom vo Washingtone. Venuje sa inovatívnemu výskumu a analýzam globálnej bezpečnosti 

a rozvoja. Jeho Centrum pre latinskoamerické štúdia je  plnohodnotným zdrojom odborných 

analýz a pravidelných článkov publikovaných na oficiálnych stránkách. Šéf 

Latinskoamerickej iniciativy {Latin American Initiative) Brookings Institute, Mauricio 

Cárdenas, sa zameriava na najkritickejšie ekonomické, politické a sociálně problémy, ktorým 

región čelí. Výskumné aktivity majú široký záběr od energetiky, monitoring 1’udských práv, či 

integrácie, ale výzvy meniaceho sa globálneho systému do neho nepochybne patria taktiež. 

Brazíla a Mexiko ako lídry latinskoamerického regiónu sú ďalším zo záberov renomovaného 

inštitútu. Centrum latinskoamericmkých štúdií Univerzity v Miami {The Center fo r  Latin 

American Studies at the University o f  Miami) spája univerzitné centrá a akademikov 

v rozvíjaní interdisciplinámom výskume zameranom na širokú škálu problematik 

dotýkajúcich sa Latinskej Ameriky.

Z výskumných inštitútov špecializujúcich sa na výskům a publikovanie materiálov 

z oblasti medzinárodných vzťahov sme najviac čerpali z Latinskoamerickej fakulty 

sociálnych vied {Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO), ako jednej 

z najdóležitejších medzinárodných inštitúcií regionálneho charakteru vytvořeného v roku 

1957 UNESCOm a niektorými krajinami regiónu. Ide o širokú platformu univerzitných 

centier a odbornej latinskoamerickej spoločnosti zaoberajúcej sa spoločenskými védami 

v Latinskej Amerike a publikujúcej množstvo analýz a súhrnných správ o pokroku regiónu 

a integračných procesov. Možnosť aktivně sa zúčastnit’ celosvetovej konferencie poriadanej 

FLACSOm v októbri 2007 pri příležitosti jej 50. výročia vzniku nám umožnilo střetnut’ 

světové kapacity v odbore spolupracujúce s touto inštitúciou. Ďalej sme čerpali zo 

zdrojov týchto inštitútov: Nueva Mayoría, ALADI, SELA, Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales, Real Instituto Elcano, Observatorio Político Sul-Americano, Integración 

Sur comercio y desarrollo y Conjuntura Internacional.

V Európe vzniklo niekol’ko výskumných centier zaoberajúcich sa touto tematikou.

V roku 1985 to bol Inštitút európsko-latinskoamerických vzťahov {Instituto de las Relaciones
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Europeo - Latiniamericanas - IRELA), ktorý vznikol za podpory Európskeho spoločenstva 

v Madride. Tento think-tank zohral významnú úlohu v definovaní stratégie EU voči LA.

V roku 2000 však Európska komisia pozastavila jeho financovanie z dóvodu finančných 

nezrovnalostí, čo viedlo k utlmení jeho činnosti. Náhradou bola podpora výskumu európsko- 

latinskoamerických vzťahov v rámci Observatória vzťahov Európskej únie a Latinskej 

Ameriky (El Observatorio de las Relaciones Union Europea - América Latina OBREAL -  

EULARO). Jedná sa o projekt budovanie siete odborných pracovišť zameraných na výskům 

dané problematiky zastřešujúcich 6 akademických inštitúcií a výskumných centier oboch 

regiónov so sídlom pri Univerzite v Barcelone. Observatórium produkuje mnoho publikácií 

periodického charakteru (OBREAL -  EULARO Newsletter) a výskumných prác v týchto 

hlavných oblastiach: ekonomické vzťahy, demokracia a Pudské práva, rozvojová spolupráca, 

multilateralizmus a systém vlády (governance) a občianska spoločnosť a instituce.

Co sa výběru témy týka, latinskoamerická regionalizácia nedominuje záujmu českej 

ani slovenskej akademickej obce. Výskumom Latinské Ameriky v Českej republike sa 

predovšetkým zaoberá Středisko iberoamerických studií Filozofickej fakulty Univerzity 

Karlovej. Latinskoamerickej problematike sa však venuje viacero odbomíkov aj z iných 

inštitúcií. Modemými dějinami Latinskej Ameriky sa zaoberá profesorka politologie, 

Vladimíra Dvořáková, ktorá okolo seba sústreďuje aj mladých vedeckých pracovníkov 

a doktorantov venujúcich sa tomuto regiónu. Z tejto spolupráce vzišlo už niekoPko přínosných 

publikácií.

Práca je synchrónnou analýzou dokumentov a textov publikovaných v odborných 

monografiách, špecializovaných časopisoch, internetových denníkov a základných 

dokumentov. Z mnohých informačných zdrojov používaných v práci vyzdvihneme dvoch 

autorov, ktorí sa venujú problematike dlhodobo a publikovali množstvo článkov. Jedným 

z navýznamnejších európskych odbomíkov na regionalizáciu v Latinskej Amerike je profesor 

José Antonio Sanahuja. Jeho diela ako: Regionalismo e integration en América Latina: 

balance y  perspectivas je zásadnou analýzou súčasných integračných procesov. J. Sanahuja 

sa taktiež venuje vzťahom LA a EÚ, dlhodobo pósobí ako expert na región LA v EU 

a zaoberá sa róznymi aspektmi európsko-latinskoamerických vzťahov.

Čílsky profesor, dlhoročný výskumník a expertný poradca v rámci CEPAL, Armando 

Di Filippo, sa venuje štúdiu ekonomického a sociálneho rozvojů regiónu. Je autorom 

mnohých analýz a eseji publikovaných v Revista de CEPAL. Podstatným dielom je
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publikované monografía Integración regional, desarrollo y  equidad z roku 2000. Dalšími 

odbomíkmi na regionálne integračně teorie a empirické dósledky sú: Luis Alberto Moniz 

Bandeira, Eduardo Duhalde, Celso Lafer, Raúl Bernal Meza, Armando di Filippo, Alberto J. 

Sosa, Paulo Roberto de Almeida, Ricardo Sennes, Torcuato Ditella, Eduardo Gudynas, 

Monica Hirst, Alberto Methol Ferré, Roberto Durán a Andrés Serbin.

Európskymi autormi skúmajúcimi tematiku sú: Andrés Malamud (The Experience o f  

European Integration and the Potential fo r  Integration in South America), Celestino del 

Arenal, Bruno Ayllón, Francisco Aldecoa, Susanne Gratius a ďalší.

K výskumu slúžili aj nepriame zdroje v podobě štúdia medzinárodnej tlače, sledovania 

dokumentov róznych výskumných inštitútov medzinárodných vzťahov, pravidelná analýza 

odborných časopisov a monitoring elektronických zdrojov, kde bolo možné dosledovať 

každodenné dianie v regióne a postupné formulovat’ dókladnú a obšímu víziu súčasného 

diania a politiky latinskoamerického regiónu. Kompletný zoznam literatúry a použitých 

informačných zdrojov je súčasťou predkladanej práce.

Počas osemročného bádania sa región Latinskej Ameriky konštantne vyvíjal a měnil. 

Následkom toho bola práca podmieňovaná mnohými faktami, udalosťami a politickými 

skutočnosťami. Bolo obtiažne získat’ relevantné materiály a mnoho z nich nebolo nikdy 

publikovaných, či oficiálně deklarovaných. Osobné kontakty s profesormi z renomovaných 

výskumných centier a univerzit nadobudnuté počas výskumných pobytov v Madride (prof. 

José Sanahuja z Universidad Complutense, Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y  

Sociología) a v  Santiagu de Chile (profesorka María de los Angeles Fernández a profesoři 

Armando Di Filippo a Roberto Durán, Pontifica Universidad Católica, Universidad de Chile, 

Unviersidad de Diego Portales Santiago de Chile) v priebehu rokov 2004 — 2006 boli 

neodmyslitel’nou súčasťou výskumnej práce.1

Predkladaný text samozrejme nemóže pokryt’ komplexnú problematiku 

latinskoamerickej integrácie v celej šírke a navýše zahmúť do skúmania všetky vplyvy 

a rózne pohPady. Neustála dynamika prebiehajúcich procesov a jej interakcie s globálnym 

svetom bude ustavičné prinášať nové náměty na výskům. Napriek tomu móže predkladaná 

práca poskytnúť dobré východisko pre analýzu regionalizmu a integrácie v regióne Latinskej 

Ameriky.

1 výskumný pobyt umožnila podpora zo Sasakawa Young Leaders Fellowship Fond a Fondu mobility UK.
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Kapitola 1 Teoretický rámec a terminologické ukotvenie

V mnohých textoch sa považuje Latinská Amerika za časť územia celoamerického 

kontinentu, či za synonymum spojenia Strednej, Južnej Ameriky a Karibiku. Takto 

zjednodušená definícia však nezodpovedá komplexnému definovaniu predmetu nášho štúdia. 

Na tomto mieste sú představené ďalšie možné uchopenia tohto termínu s ciePom nájsť 

definíciu, ktorá by zahrnula všetky v nasledovnom texte rozoberané aspekty dotýkajúce sa 

geografických, politických, ekonomických a v neposlednej rade taktiež kultúmych aspektov, 

ktoré Latinská Ameriku utvárajú. Hlavným ciePom predloženej práce je  analýza regionalizmu 

v kontexte latinskoamerickej integrácie. Zvládnutie problematiky výskumu sa predovšetkým 

odvíja od vymedzenia základných postulátov a definícií spojených s fenoménom 

regionalizmu, multilateralizmu, určenia charakteristik integrácie až po rožne exogénne vplyvy 

pósobiace na samotný regionalizmus. Prvá kapitola sa preto logicky zameria na vytvorenie 

základného teoretického rámca práce a definovania pojmoslovia. V otázke definícií týchto 

základných pojmov neexistuje v odbornej literatúre jednotný názor, v práci vytvoříme prienik 

definícií vhodný pre náš vymedzený objekt výskumu.

1.1 Región Latinskej Ameriky ako ciďová oblast’ výskumu. Primárné

vymedzenie pojmoslovia

Už krátký úvod naznačuje, že teoretická časť, o ktorú sa práca opiera sa venuje 

róznym, zdanlivo nesúrodým, témam s vlastnou terminológiou. Prepojenie geografie, politiky, 

ekonomiky a kultury je však v tomto případe dóležité a vyžaduje najskór jasné vysvetlenie 

najčastejšie používaných termínov a pojmov, ktoré sa v ďalšom texte objavujú v určitom 

kontexte.

1.1.1 Latinská Amerika

Najvšeobecnejšie používané označenie Amerika, či už sa jedná o Severnú, Strednú či 

Južnú, vychádza z geografického hPadiska a nerozlišuje historické, kultúme a politické 

rozdiely medzi jednotlivými štátmi, ktoré v tomto priestore vznikli. Vhodným rámcom na 

bližšie posudzovanie je doplnenie geografického hPadiska o lingvistické, či ekonomické 

faktory.
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Z fyzicko-geografického hFadiska Latinská Amerika zahřňa tri podregióny, na území 

ktorých sa nachádza 33 štátov.2 Z geografického hFadiska je  možné nahliadnuť na toto územie 

ako na pás rozprestierajúci sa od severu Mexika a pokračujúcim smerom na juh cez celú 

Strednú a Južnú Ameriku, nevynímajúc niektoré krajiny v Karibiku.

Geograficky nie je  Latinská Amerika vymedzovaná jednotne. Jednotliví autoři sa 

zhodujú predovšetkým v konštatovaní, že ide o entitu definovanú kultúme. Oblasť spája 

spoločné románské (latinské) dedičstvo. Odvodenie z kultúry starověkého Říma je v tomto 

případe chápané predovšetkým v jazykovej rovině: mohli by sme preto hovoriť aj o oblasti s 

dominujúcim postavením niektorého z románských jazykov (španielčiny, portugalčiny 

a francúzštiny), v ktorých bolo rímske dedičstvo Amerike předávané. K tomuto vnímaniu 

Latinskej Ameriky sa prikláňa například profesor Kalifomskej štátnej univerzity Robert B. 

Kent a svoje tvrdenie opiera prevažne o lingvistickú stránku; tvrdí, že „najdóležitejšou črtou 

tohto regiónu je  jazyki‘.4 Jazyky přinesené do „Nového světa“ európskymi kolonizátormi 

predstavujú jedno z možných hPadísk, ako súčasnú Latinskú Ameriku definovat’. 

Renomované zdroje uvádzajú, že ide o časť západnej hemisféry južne od USA, kde 

španielčina, portugalčina a francúzština sú oficiálnymi jazykmi.'^ Z lingvistického hPadiska 

představuje Latinská Amerika „abstraktné teritorium osídlené obyvatelmi, ktorí hovoria 

jazykmi odvodenými z latinčinylí.6 Je evidentné, že z týchto definícií sú jazyk a geografická 

poloha nerozlučitePne přepojené.7

2 Je to Středná Amerika (Belize, Honduras, Guatemala, Kostarika, M exiko, Nikaragua, Panama a Salvádor) a 

Karibská oblasť (Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, 

Jamajka, Kuba, Svátá Lucia, Svatý Krištof, Svátý Vincent, Trinidad a Tobago) a Južná Amerika (Argentina, 

Bolivia, Brazília, Ekvádor, Guayana, Chile, Kolumbia, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela)

3 Do Latinskej Ameriky je  možné zaradiť aj Kubu, Dominikánsku republiku a Portoriko. Dóvody zaradenia 

týchto troch štátov sú okrem iného lingvistické, podrobnejšie viď: Hillman, R. S. (2005): Understanding  

contem porary Latin America. Boulder: Lynne Rienner Publishers, s.40.

4 Kent, R.B. (2006). Latin America: Regions and People. N ew  York: The Guilford Press. s. 49 .

5 Webster's N ew  World College Dictionary, http://www.vourdictionarv.eom/dictionarv-definitions/.r05/20101.

6 Munck, R .(2003). Contem porary Latin Am erica. Palgrave Macmillan, s.23.

7 Ostatně krajiny Karibiku za Latinskú Ameriku považovať nemóžeme, pretože ich oficiálnym jazykom  je  

zváčša angličtina. Podobné aj územia B elize (Středná Amerika) a Guyany (Južná Amerika) kolonizovala Vel’ká 

Británia a ich oficiálnym jazykom  je  angličtina. Surinam kolonizovalo dnešné Holandsko s holandštinou ako 

oficiálnym jazykom. To je  dóvod, prečo sa pod pojem Latinská Amerika tieto krajiny nezahmajú. Francúzska 

Guayana spolu s Guadeloupe, Martinique a Réunionom sú súčasťou Francúzska (zámořské departmány), a teda 

Európskej únie. Bližšie: Hillman, R. S. (2005): cit.d.,s.51.
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Nie všetky krajiny Karibiku radíme do latinskoamerickej skupiny. Karibský kultúrny 

okruh, ku ktorému móžeme počítať všetky karibské ostrovy, Bahamy, Belize a pobrežné 

oblasti Guayany, Surinamu a Francúzskej Guayany (niekedy tiež pomeme vzdialené 

Bermudy). Tiež v tejto oblasti v začiatkoch európskej kolonizácie mocensky dominovali 

Španieli, neskór ale na kolonizácii ostrovov a pobrežných pásov široko participovali aj iné 

európske národy a oblast’ bola vystavená kulturně róznorodým vplyvom -  okrem 

španielskych aj anglickým, holandským, francúzskym, ázijským a (severo)americkým, ktoré 

vo všetkých prípadoch splynuli s africkým základom. S výnimkou Kuby, Portorika a 

Dominikánskej republiky sa dnes v oblasti nestretneme s tradičnými hispánskými kultúmymi 

hodnotami a osídlením, preto niektorí autoři karibská oblast’ za súčasť Latinskej Ameriky s 

výnimkou troch skór spomínaných štátov nepovažujú.8 Začlenenie karibskej oblasti k 

Latinskej Amerike zahřňa širší vymedzený pojem: Latinská Amerika a Karibik (Latin 

America and the Caribbean/ América Latina y  el Caribe).

Z ekonomického hFadiska je možné Latinskú Ameriku chápat’ ako súčasť světověj 

ekonomiky, kde vystupuje ako geografická podskupina krajin označovaných za rozvojové. 

Takto potom k Latinskej Amerike pristupujú aj niektoré medzinárodné organizácie, ako 

například Hospodářská komisia (OSN) pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC/CEPAL)9, 

ktoré ju chápu ako špecifickú súčasť světověj ekonomiky s podobnými problémami, kde sa 

dajú aplikovat’ rózne regionálne riešenia. Či už definujeme pojem Latinská Amerika širšie10 

alebo užšie, jedným z typických znakovje neexistencia inštitucionálnych mechanizmov tohto 

celku, ktoré by dokázali spoločným alebo koordinovaným úsilím týchto krajin dostatočne 

efektívne zasahovat’ do medzinárodného diania.

Definícia Latinskej Ameriky vychádzajúca z potřeby nášho výskumu by mohla znieť 

nasledovne: Za Latinskú Ameriku považujeme geografický a kultúrny región pozostávajúci

8 Pre ďalšie upresnenie je  potřebné uviesť, že Francúzska Guayana spolu s Guadeloupe sú súčasťou Francúzska, 

používajú status zámořských deparamentov, a teda sú súčasťou Európskej únie.8

9 Pod vplyvom tejto komisie sa zrodili mnohé nástroje integračných procesov a CEPAL dal základ 

k regionálnemu rozvojů.

10 Například Světová banka používá pojem „región Latinskej Ameriky a karibskej oblasti“, do ktorého zaraďuje

32 členských štátov (Latin America and the Caribbean -  Regional Brief, http://worldbank.org/lac.). Hospodářská 

komisia (OSN) pre Latinskú Ameriku a karibskú oblast’ (ECLAC/CEPAL) používá rovnaký názov, do ktorého 

samozrejme zahma 33 členských štátov.
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zo šestnástich španielsky hovoriacich krajín;/ a Brazílskej federatívnej republiky. Táto 

regionálna skupina krajin je zároveň zhodná s ponímaním regiónu a jeho integračných 

tendencií, a dá sa vysvětíiť tak, že sa jedná o krajiny, ktoré sú súčasťou hlavných 

subregionálnych integračných zoskupení Latinskej Ameriky (MERCOSUR, Andské 

spoločenstvo národov a ďalšie). Toto bude základné vymedzenie pojmu Latinská Amerika 

používané aj v tejto práci.

1.1.2 Región ako termín medzinárodných vzťahov

Základným konceptom štúdia je  pojem región, ktorý označuje hranicami delimitovaný 

priestor. Rózne disciplíny kladli vePký doraz na teritorium a odvolávali sa na štúdium a 

definície regiónov, čo dalo základ významnému výskumu věnovanému róznym typom 

regiónov, ich funkciám či efektivite. Najvhodnejšie je  začať definíciou samotného pojmu. Je 

možné nájsť vePké množstvo róznych interpretácií tohto pojmu, ktoré nám pomóžu nájsť 

jeho najvhodnejšie vymedzenie.

V klasickom ponímaní je  región možné chápat’ ako geograficky vymedzenú „časť
r  r  r  r  v  r  r  ť 12medzinárodného systému zemského povrchu s určitými typickými znakmi“. PodPa 

Encyklopédie Diderot existujú dva základné druhy regiónov:

a) fyzicko-geografický, vymedzený na základe fyzicko-geografických znakov (reliéf, 

póda, klíma atd’.);

b) sociálne-geografický, vymedzený na základe relatívne uzatvorených priestorových 

vzťahov.13

Vyššie uvedená definícia regiónu je  privePmi všeobecná na to, aby dokázala uchopit’ 

skutočnú podstatu regiónu a zodpovedala by pojmovému vysvetleniu používanému v tejto 

práci. Považujeme za zásadné zaoberať sa teoretickými konceptmi regiónov a regionalizmu, 

preto sa pokúsime zanalyzovať základné koncepcie nevyhnutné pre potřeby tejto práce.

11 Argentinská republika, Bolívarovská republika Venezuela, Bolívijská republika, Čilská republika, 

Kolumbijská republika, Kostarická republika, Ekvádorská republika, Guatemalská republika, Honduraská 

republika, Nikaragujská republika, Panamská republika, Paraguajská republika, Peruánská republika, Republika 

Salvador, Spojené štáty mexické, Uruguajská východná republika.

12 Page, S. (2001). Regionalism and/or Globalisation. In Regionalism and R egional Integration in Africa. A 

Debate o f  Current A spects and Issues. Discusión Paper 11, s. 7.

l3Kolektiv autorů. (1999). Všeobecná encyklopedie  v osm i svazcích. 1. vyd. Praha: Diderot, s. 657.
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V politických védách a v politickej ekonomii je  región predurčený, je  to vopred 

definovaný predmet štúdia a v jednoduchom měřítku je  ponímaný ako hranica medzi štátmi, 

či regionálnymi organizáciami alebo tiež ako integračně dohody založené na colných 

prioritách.1 B. Hnízdo vo svojej definícii zahřňa viacej aspektov spojených s regiónom: 

pojem región je  sice podFa neho založený na geografickej blízkosti a charakterizovaný istou 

mierou jednotnosti (najma v kultúmych, sociálnych, politických či ekonomických oblastiach), 

ale jeho pósobenie překračuje štátne hranice, a je sprevádzaný sociálnou interakciou róznych 

aktérov a motivovaný róznymi princípmi. 15 Podobné aj S. Page16 definuje región na základe 

viacerých kritérií: ako skupinu krajin, ktoré vytvořili právny rámec pre spoluprácu, majú 

medzi sebou významné ekonomické vzťahy, majú záměr, aby spolupráca bola trvalá (t.j. 

existuje tu politická vóPa k dlhodobej spolupráci), a je  tu taká možnost’, že sa región bude 

vyvíjať či meniť. V mnohých prípadoch má tiež vznik regiónu významnú bezpečnostmi 

fúnkciu alebo je spojený s otázkou identity (zdiePané představy, zdiePané záujmy).

Novátorský je pohPad švédského profesora B. Hettneho, ktorý chápe región ako proces 

a jeho hranice ako premenlivé. Regióny nie sú podPa neho dané ani formálně organizované, 

sú vytvárané a pretvárané v procese globálnej transformácie. Regióny sú subsystémom 

medzinárodného teritoriálneho systému a je možné ich vymedziť rózne s rozdielnou úrovňou 

regionality - teda miery vytvorenia regiónu v róznych smeroch ako napr.: koherentnosť,
17kapacita dosahovat’ stanovené záujmy a riešiť intemé konflikty v regióne. Región je možné 

chápat’ ako integrálnu časť vačšej entity.18 PodPa B. Hettneho, regióny nemóžu existovat’ bez 

fyzickej objektívnej existencie, ale ich hranice a členská základna závisia na politických 

a ideologických bojoch a stratégiách štátov a iných hráčov. Preto regionálne politiky nie sú 

statické a stratégie štátov a iných aktérov sa menia na základe medzinárodného nátlaku.19

14 Soderbaum, F.(2003). Introduction: Theories o f  N ew  Regionalism. In: Shaw, T. M.; Soderbaum, F. (eds.). 

Theories o f  New Regionalism: a Palgrave Leader. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, s. 6-7.

15 Hnízdo, B. (2005). M ezinárodní perspektivy politických  regionů. ISE, Praha. s. 6.

16 Page, S. (2001) cit.d., s.7.

17 Detailnejšie o regionalite - viz kapitola 1.2.

18 Soderbaum, F. (2003) cit.d., s. 8.

19 Grugel, J.; Hout, W. (1999). Regions, regionalism, and the South. In: Grugel, J.; Hout, W. (eds.). 

Regionalism Across the North-South Divide. State strategies and globalization. London: Routledge, s. 9-10.
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Renomovanými politológmi zaoberajúcimi sa témou regiónu a regionalizmu sú Luk 

Van Langenhove a Ana Cristina Costea20. Tí poukazujú na skutočnosť, že regióny sú „ludské 

konstrukty založené na vnímaní, ovplyvnenom geografickými, historickými, ekonomickými, 

politickými a kultúrnymi faktorm i“. Teritorialita ovplyvňuje rozvoj 1’udskej identity, aj ked’ 

nie je jediným pósobiacim faktorom. Stále sa meniace regióny, definujúce sa v priebehu času, 

možno identifikovať vždy len spatné. Neexistuje teda jednoznačné kritérium, ktoré by 

určovalo existenciu regiónu. Inak povedané, regióny sa zviditePňujú v procese interakcie, 

ktorá prebieha pozdíž geografických, historických, kultúrnych, politických a ekonomických 

hraníc. Neteritoriálne faktory potom vedú regióny k tomu, aby definovali spoločné záujmy a 

ciele, ktoré v případe premeny na spoločné politiky a projekty vedú k vzniku regionalizmu.

V tomto zmysle potom neexistuje žiadny „ideálny“ región, ani jedna agenda pre všetky 

regióny, pretože každý z nich má vlastné záujmy, ktoré sa snaží plniť, a to nie len vo

vzťahoch vo vnútri regionálneho priestoru, ale tiež vo vzťahoch s ďalšími regiónmi alebo
21štátmi v medzinárodnom priestore.

Regióny existovali a plnili svoju rolu v medzinárodných vzťahoch odjakživa vo formě 

impérií, záujmových sfér a aliancií mocných štátov s inými štátmi22. Odlišnost’ súčasnej 

situácie je daná rastúcou aktivitou na tomto poli a tiež tendenciou k vzniku regiónov, za 

účelom spoločného vystupovania ako subjektu medzinárodných vzťahov. L. Van Langenhove 

a A.C. Costea vo svojom diele tvrdia, že sme v súčasnosti svedkami premeny vestfálského 

světového systému v iný, kde spolu s národnými štátmi hrajú ústrednú rolu i regióny, a kde 

procesy regionálnej integrácie budú stále viacej určovat’ podobu medzinárodných vzťahov.23 

Táto premena je výsledkom premeny povahy a dosahu regionálnych integračných procesov, 

kedy súčasné dohody presiahli oblast’ obchodu do oblasti integrácie politik a vnútomých 

regulácií, a smerujú k vačšej aktivitě v medzinárodnom priestore.

20 Van Langenhove, Luk; Costea, Ana-Cristina. Interregionalism and the Future o f  M ultilateralism, 

www.sgir.org/conference2004, [05/2008].

21 Fawcet, L. (1995). Regionalism from a Historical Perspective. In Hurrell, A.; Fawcett (eds). Regionalism in 

w orld  politics: regional organization and international order, Los Angeles: Oxford University Press s. 19.

22 Axline, A. (2002). La política del regionalismo y las asimetrías: perspectivas para la integración hemisférica 

en las Américas. In De Lombaerde, P. (eds.). Integración asim étrica y  convergencia económ ica en las Américas. 

Bogotá: Universidad nacional de Colombia — Antropos, s. 159-196.

23 Van Langenhove, L.; Costea, A.C. (2004). Interregionalism and the Future o f  M ultilateralism. 

www.sgir.org/conference2004. [05/2008].
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Výskumník Norského institutu medzinárodnýeh vzťahov Iver B. Neumann24 ukazuje, 

že regióny sa tvoria pozdíž dlhého spektra, na ktorého koncoch sa nachádzajú dve protikladné 

perspektivy tohto procesu. Na jednej straně sa nachádza perspektiva zdórazňujúca vnútorné 

faktory („inside-out“) a na straně druhej perspektiva, ktorá zdórazňuje faktory vonkajšie 

(„outside-in“). Zatial’ čo pri prvej z perspektiv prevládajú kulturně koncepty ako je identita, 

sociálna interakcia a jazyk, v druhej sú to koncepty založené na hodnotení geopolitického 

poriadku25. I.B. Neumann upozorňuje na spoločný nedostatok všetkých interpretácií, ktorý 

spočívá v tom, že región je vnímaný ako danosť, empirický subjekt s ustálenými vzorcami 

interakcií. Neumann argumentuje v prospěch pohPadu, ktorý nám umožní nahliadnuť na 

región ako na „představy komunity“, ako na produkt procesu reflexie aktérov (štátnych a 

neštátnych) ohPadne role regiónu, ktorý sa neskór transformuje v sériu jednaní. Preto, 

v případe inštitucionalizácie regiónu prostredníctvom dohody o regionálnej integrácii, sú to 

politickí aktéři, ktorí sú motormi tohto procesu (region-builders) a ktorí určujú, aké 

charakteristiky budú pre región politicky relevantné. Tento proces vždy znamená manipuláciu 

s vědomím a mocou zo strany jadra (národa, alebo skupiny národov) vo vnútri daného 

regiónu26. Pretože akákolVek forma globálneho vládnutia je nedosiahnutePná, objavujú sa 

regionálne projekty, ktorých životaschopnost’ je podmienená ich legitimitou, vyplývajúcou 

ako z efektivity zoskupenia (kolektívne blaho, riešenie konfliktov, alokácia zdrojov, 

posilnenie vyjednávacej pozície), tak z budovania kolektívnej identity27.

Celá koncepcia regiónu je  naviac ďalej rozpracovávaná jednotlivým členením do 

štyroch skupin, a to od najmenších až po regióny vePkej geografickej rozlohy28. Definícia 

pojmov ako makroregión, mezoregión, subregión či mikroregión sa často u róznych autorov 

diametrálne líši. Pojmom makroregión sa najčastejšie označujú tri súčasti světověj 

ekonomickej triády, t.j. európsky makroregión, ázijsko-tichomorský makroregión a americký 

makroregión. Pojem mezoregión je  obvykle synonymom pre to, čo sa bežne označuje ako

24 Neumann, I.B. (1994). A region-building approach to Northern Europe. Review o f  International Studies. Vol. 

20, č. 1, Január 1994, s. 53-74.

25 Do skupiny vedcov so zameraním na kultúrne koncepty patria Kart Deutsch a Amitai Etzioni a v  druhej 

skupině vedcov sú Brundtland a Ole Waever.

26 Neumann, I. B. (1994) cit.d., s. 53.

27 Hveem, H. (2003). The Regional Project in Global Governance. In Soderbaum, F.; Shaw, T. (eds.) Theories o f  

New Regionalism: A Palgrave reader. Houndmills: Palgrave, s.84.

28 M. R. De Lombaerde vyčleňuje tieto typy regiónov: mikroregion,subnárodní (makro)region, region stát, 

geografický (makro)región. B ližšie v: Romancov, M.: R egionální politika  E U  - decentralizace shora, 

Politologický časopis, č. 3, 355-374.
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región bez bližšieho určenia, t.j. pre skupinu geograficky susediacich štátov zdiďajúcich 

rovnaké kulturně, politické a ekonomické hodnoty (mezoregión západoeurópsky, 

blízkovýchodný, západoafrický, juhoafrický, latinskoamerický, indický atd’.). Pod pojmom 

subregión zvyčajne rozumieme menší geografický celok v rámci regiónu vyznačujúci sa v 

jeho rámci užším spojenectvom (v rámci Európskej únie například Benelux, alebo 

Višegrádska štvorka). Pojem mikroregión potom označuje menšie celky na nižšej než štátnej 

úrovni. V póvodnom význame slova sa jednalo o celky v rámci národných štátov, dnes však 

častejšie ide o formy cezhraničnej spolupráce medzi susediacimi oblasťami dvoch či 

viacerých štátov s podobnými socioekonomickými a politickými charakteristikami a 

problémami. V Europe sa jedná predovšetkým o tzv. euroregiony, všeobecne potom o tzv. 

trojuholníky rastu (growth triangles), rozvojové koridory, vývozné výrobné zóny (export- 

processing zones) a ďalšie formy.

Dóležitejším objektom politickej geografie záujmu ako sú už zmienené “čisté”, či 

tradičné geografické makroregióny. Predstavujú ich všetky integračně zoskupenia (s 

rozdielnou mierou integrácie) a najma rozličného charakteru: jedná sa o rózne spoločenstvá 

(zoskupenia, bloky, zvazky, dohody apod.) politické, ekonomické, vojenské, kultúme, 

připadne viacúčelové spájajúce rózne úrovně v jednom zoskupení.

V nadvaznosti na vyššie uvedené definície a představené pohl’ady analytikov na 

región, jeho charakteristiky a nuansy je  možné dospieť k definícii, ktorá je  používaná pre 

účely tejto práce. Jedná sa o širšie zameranú definíciu, ktorou odlíšime geografický región od 

iných regiónov, a to v zmysle nového regionalizmu, ktorý z existujúcich teorií najaktuálnejšie 

vystihuje črty súčasného regiónu. Regiónom móžeme teda definovat’ ako zoskupenie dvoch 

či viacerých krajin, ktoré vedome zdiePajú rózne formy interakcie na róznych úrovniach 

aktorých teritorialita je  považovaná za rozpoznatePnú entitu od iných entit a od vonkajšieho 

prostredia. A právě v tomto zmysle je  možné región najčastejšie a najjednoduchšie stotožniť s 

členskou základnou konkrétného regionálneho zoskupenia (ale aj toto určenie je  zároveň 

problematické s ohPadom na značné sa prekrývajúce členstvo štátov v organizáciách). Je teda

29Pre bližšie vysvetlenie tejto pre prácu kMčovej teorie viz kapitolu: 1.4 N ový regionalizmus
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evidentně, že región v zmysle regionalizmu nie je prirodzeným a nemenným konceptom, ale 

naopak, že je  konceptom sociálně konstruovaným a teda premenlivým.30

1.2 Regionalizmus a regionalizácia. Teoretické přístupy ku skúmaniu

medziregionálnych vzťahov

Pri analýze regiónov je nutné posúdiť, do akej miery predstavujú charakteristické, 

specifické celky rozpoznatelné od zvyšku světa a dosiahnuť úrovně tzv. regionality 

(,regioness)?x Je to proces, kedy sa partikulárna geografická oblast’ premení z pasivného 

objektu na subjekt schopný formulovat5 vlastné záujmy vznikajúceho regiónu. Táto analýza je 

základom pre teóriu regionalizmu.

Ako vyplývá z predchádzajúcej kapitoly, prírodné alebo dané regióny neexistujú a čo 

je považované za región z ekonomického hl’adiska, nemusí byť regiónom z hl’adiska 

politického. Existujú rózne typy regiónov s róznymi úrovňami regionality, kde povaha 

a stupeň regionality ovplyvňujú samotné postavenie daného regiónu v medzinárodných 

vzťahoch. Ked’ sa vyskytnu v jednej zemepisnej šírke rózne procesy alebo typy 

regionalizácie, úroveň regionality stúpa.

KFúčovými pojmami pri výskume sú pojmy regionalizmus a regionalizácia. Základné 

rozlíšenie medzi pojmami tkvie v definícii regionalizmu ako idey, identity a ideologie 

spojenej s regiónom, zatiaP čo regionalizácia je  samotný proces regionálnej interakcie 

vytvárajúcej regionálny priestor.

Regionalizácia ako objektivny proces regionálneho vymedzenia medzinárodných 

ekonomických vzťahov a regionalizmus ako stratégia štátu vedúca k ovplyvneniu tohto

30 V iz Alexandr Wendt, podl'a ktorého medzinárodné vzťahy ako celok sú sociálně konštrukcie vnímané štátmi 

a reprodukované ich interakciami, pričom štát a jeho identita sú nestabilné a premenlivé veličiny (itované v 

Rosamond, B. (2000). Theories o f  European Integration. Basingstoke: Palgrave, s. 172.

31 Hettne, B. (2003). The N ew  Regionalism Revisited. In Soderbaum, F.; Shaw, T. (eds.). Theories o f  New  

Regionalism: A Palgrave reader. Houndmills: Palgrave, s.28-29.

32 Hettne,B; Soderbaum, F.(2000). Theorising the Rise o f  Regionness. N ew P olitica l Economy.

Vol. 5, č. 3, November 2000, s. 458, 461-468.

33 Tavares, R. The State o f  the A rt o f  Regionalism. The Past, Present and Future o f  a Discipline, 

http://www.cris.unu.edu/fileadniin/workingpapers/WProdrigo%20tavares.pdf. [05/2009],
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regionálneho vymedzenia, nie sú novými fenoménmi. V zásadě existujú dva všeobecné typy 

regionalizácie. Tá može prebiehať v podobě spolupráce vyplývajúcej zo vzájomnej 

ekonomickej interdependencie. Naopak može byť regionalizácia chápaná aj ako přejav či 

dósledok regionalizmu, t.j. ako dósledok politického procesu vytvárania regiónov. V každom 

případe je výsledkom regionalizácie rastúca ekonomická previazanosť v rámci určitého 

geografického priestoru.

1.2.1 Regionalizmus ako politický projekt

Regionalizmus je vyjádřený geografickým územím (regiónom), konkrétným 

regionálnym projektom v tomto regióne a jeho inštitucionalizáciou v podobě regionálnej 

integrácie34. Ide o jednu z najdóležitejších dimenzií medzinárodnej politiky po konci studenej 

vojny. V tomto období, keď sa centrálne štruktúry světověj politiky a ekonomiky 

fundamentálně změnili, sa bipoláme rozdelenie transformovalo do polycentrického 

usporiadania. Politika regionalizmu sa vyvíjala v rámci týchto nových, širších kontextov 

globálnych štruktúr. Regionalizmus sa teda stal politickým projektom, vládnou stratégiou, 

prejavom geopolitiky35, sústavou teoretických ideí a princípov o procese regionalizácie36, či z 

hl’adiska nového regionalizmu konkrétné obchodnou a hospodářskou politikou štátu 

smerujúcou k liberalizácii vzťahov medzi dvoma či viacerými krajinami a prispievajúcou k
-57 .

ich těsnějším väzbäm a vzájomnej integrácii . Autoři ako Morten Boás, Marianne H. 

Marchand, Timothy M. Shaw a Björn Hettne dosvečujú, že regionalizmus je jasné politickým 

projektom nie nutné riadeným štátom, keďže štáty nie sú jedinými politickými hráčmi. V 

rámci každého regionálneho projektu sa vyskytujú súčasne rózny aktéři s rozdielnymi 

názormi a regionálnymi náhPadmi.

34 Spindler, M. New Regionalism and the Construction o f  G lobal Order, 

http://wvvw2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/research/workingpapers/2002/wp9302.pdf. [09/2009].

35 Kučerová, I. (2006). N ový regionalismus versus geografický regionalismus. In Kotábová, V.; Říchová, B. 

(eds.). Institucionalizace a decentralizace v Evropské unii. Praha: IPS FSV UK, s. 72.

36 Tavares, R. (2004). cit.d. s.7.

37 Cihelková, E. (2007). Nový regionalismus: teorie a  případová  studie (Evropská unie). Praha: C. H. Beck, s. 3.

38 Morten B., Marchand, M.H.; Shaw, T. M. (2003). The Weave-World: The Regional Interweaving o f  

Economies, Ideas and Identities. In Shaw, T. M.; Soderbaum, F. (eds.). Theories o f  New Regionalism: 

a Palgrave Leader.Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, s. 201.
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Súbežne dochádza k teoretickej reflexii regionalizmu a vzniku množstva teoretických 

prístupov, ktoré móžeme označit’ súhrnne ako teorie starého regionalizmu. Na přelome 80. 

a 90. rokov minulého storočia dochádzalo k významným kvalitatívnym a tiež kvantitativným 

premenám regionalizmu, pre ktoré sa časom zaužíval termín „nový regionalizmus“.39 Táto 

neskoršia koncepcia nového regionalizmu prináša množstvo nových modelov integrácie a tým 

zároveň rozširuje spektrum používaných termínov.40

1.2.2 Klasifikácia regionalizmu

Pri pokusoch o vytvorenie klasifikácie regionalizmu sa váčšinou uvádzajú dve 

dimenzie, chronologická a kvalitatívna. Chronologická klasifikácia identifikuje 

„regionalistické vlny“ alebo generácie41, zatial’ čo kvalitatívna sa snaží rozlišit’ charakteristiky 

„starého“ a „nového“ regionalizmu. Klasifikácia podl’a generácií poukazuje na možnost’ 

koexistencie dvoch typov dohod s charakteristikami ako starého, tak nového regionalizmu 

v jednom časovom období. B. Hettne42 v tejto súvislosti uvádza, že prvá generácia 

regionálnych integračných dohod dáva přednost’ ekonomickému aspektu, druhá generácia 

koordinácii domácích politik členských štátov (ktoré zahrňujú sociálně a kultúme aspekty) a

39 Bhagwati, J.; Krueger, A. O. (1995). The Dangerous D rift to Preferential Trade Agreements. Washington 

D.C.: AEI Press, s. 28.

40 PodFa Hettneho (1999, 8-9), identifikácia nových m odelov regionalizácie je  dóležitejšia ako určenie nového 

obdobia regionalizácie. N ový regionalizmus definoval komparatívnou metodou so starým regionalizmom, a to 

nasledovne:

- starý regionalizmus vznikol v  súvislosti s bipolámou studenou vojnou, nový regionalizmus bol 

charakterizovaný v  multipolárnom medzinárodnom systéme.

- starý regionalizmus bol vytvořený "zhora" (supervel’mocami), nový regionalizmus je  viac autonómny proces, 

kde národné štáty a ostatný aktéři hrajú dóležitú úlohu.

- starý regionalizmus bol charakterizovaný procesom ekonomickej integrácie s

protekcionistickou orientáciou, ekonomická integrácia v novom regionalizmu je  všeobecne vnímaná ako 

otvorená a kompatibilná s globálnou interdependenciou ekonomiky, hoci s určitou nejednoznačnosťou medzi 

otvoreným a uzavretým regionalizmom.

- starý regionalizmus je  s ohPadom na ciele specifický (niektoré schémy orientované na bezpečnostně ciele a iné 

výlučné na ciele hospodářské), nový regionalizmus je  komplexnější a viacrozmemý proces.

- starý regionalizmus bol výhradným záujmom suverénnych štátov, nový regionalizmus je  súčasťou globálnej 

štrukturálnej transformácie v ktorej neštátne subjekty sú aktívnymi účastníkmi přítomnými na róznych úrovniach 

globálneho systému. N ový regionalizmus je  definovaný ako koncept nového "světového poriadku".

41 Van Langenhove; Coesta (2004) cit.d., s. 86.

42 Hettne, Bjorg. (1999). Globalization and the N ew  Regionalism: The Second Great Transformation. In Hettne, 

Bjom; Inotai, Andras; Sunkel, Osvaldo (eds.). Globalism  and the New Regionalism, New Regionalism Series, 

Vol.l. London: Macmillan, s. 8.
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tretia generácia kladie doraz na spoločné vystupovanie v oblasti medzinárodných vzťahov 

(actoreness). B. Hettne43 zároveň najviac rozvinul politickú dimenziu regionalizmu, keď ju 

spojil s fenoménom interregionalizmu. Ten sa zrodil z analýzy protikladných charakteristik 

starého a nového regionalizmu, kde bol pre nový regionalizmus charakteristický doraz na 

rozvoj dynamiky ekonomického „spill over“ (prelievania) azačlenenie bezpečnostných, 

kultúmych a sociálnych aspektov. Pre B. Hettneho starý regionalizmus představoval proces 

prebiehajúci zhora dole a nový regionalizmus potom prebiehal opačným smerom. Prvý typ 

regionalizmu sa zaoberal vzťahmi medzi národnými štátmi, v druhom type ide o 

multidimenzionálny fenomén, ktorý zahrnuje aj neštátnych aktérov.

Pri analýze integračných procesov je  často běžné porovnávanie regionálnych zoskupení 

s modelom vhodným nasledovania v podobě Európskej únie. PodPa B. Hettneho je  Európska 

únia vhodným modelom, a to najma z dóvodu úspěšného začlenenia vePmi rozdielnych 

štátov. Regionalizmus je ako politický projekt v neustálom procese zmien a premien, 

postupujúcim od zdiePania geografického priestoru až ku vzniku „imaginárnej komunity“. 

Tento proces prebieha v piatich etapách:

1) definícia geografickej jednoty

2) prehíbenie vzťahov medzi skupinami, ktoré zdiePajú teritoriálny základ (regionálny 

sociálny systém)

3) vytvorenie regionálnej spoločnosti buď spontánně alebo prostredníctvom spolupráce v 

Specifických oblastiach

4) rozvoj organizačného rámca spolupráce (regionálna komunita)

5) inštitucionalizovaný regionálny systém, keď región jedná ako aktívny subjekt 

s vlastnou identitou, kapacitou, legitimitou a rozhodovacou štruktúrou.44

1.3 Regionalizmus ako hybná sila multilateralizmu

Multilateralizmus znamená medzinárodnú spoluprácu medzi troma aviacerými 

krajinami. Na světověj úrovni je multilateralizmus stelesnený multilaterálnymi organizáciami, 

ktoré vznikli po druhej světověj vojně. Najednej straně je to OSN, ktoré so svojimi 

agenturami pokrývá medzinárodno-politickú oblast’ od bezpečnostných otázok až po kultúme

43 Hettne, B. (2002). El N uevo regionalismo y el retomo a lo político. Com ercio Exterior, M éxico, vol. 52, s. 

954-965.

44 Hettne, B. (2002) cit.d., s. 957.
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záležitosti. Nadruhej straně stojí WTO a brettonwoodske organizácie (IMF a IBRD), ktoré 

regulujú medzinárodné obchodné vzťahy. Rozvoj regionalizmu vyvolal rozsiahlu debatu 

o jeho vplyve na multilaterálně jednania a o narušovaní ich priebehu na pode WTO. D. Tussie 

upozorňuje, že „... multilateralizmus závisí naváli vlád. “ Tým sa odlišuje od globalizácie, 

ktorá je procesom, voči ktorému sú štáty pasivnými hráčmi. „Preto obidva procesy 

nepokračuj ú vždy nutné ruka v ruke “ 4

Analytici sa nezhodujú na jednoznačnom názore, naopak prevládajú protichodné 

tvrdenia. Pozitivny dopad regionalizmu na multilateralizmus potvrdzuje tvrdenie, že 

regionalizmus prebieha za súhlasu GATT a WTO, čo znamená, že nemóže byť v rozpore s 

multilaterálnymi jednaniami. Argumentáciu zhrňuje Richard Baldwin46 tým, že regionálna 

integrácia nie je nahradením multilaterálnych jednaní, ale naopak je ich hybnou silou za 

předpokladu, že nebudú vznikať uzavreté ochranné zoskupenia predovšetkým medzi 

rozvojovými krajinami, t.j. že regionalizmus bude prebiehať na báze otvoreného 

regionalizmu'1. Svoj koncept rozvíja v dominovej teorii regionalizmu4̂ . Empirické testovania 

tiež naznačujú, že regionálna integrácia má pozitivně dopady na úroveň života v členských 

krajinách a zanedbateFné dopady na úroveň života v nečlenských krajinách.49 Regionalizmus 

vedie členské štáty k ekonomickým reformám a tým vytvára prostredie pre nástup globálnej 

liberalizácie obchodu.50

Druhá skupina vedcov medzi ktorých patří aj Jagdish Bhagwati sa hlási k názorovému 

prúdu, podPa ktorého má regionalizmus na priebeh multilaterálnych jednaní negativny vplyv. 

Idea vychádza z tvrdenia, že regionalizmus znižuje záujem štátov na multilateralizme, vedie 

k ochranárskym opatreniam voči nečlenom zoskupení, čo sa v konečnom dósledku prejaví v 

súperení medzi regionálnymi blokmi a tým k oslabeniu a ochromeniu obchodu.

45 Tussie, D .(2003). Regionalism: Providing a Substance to Multilateralism?. In Söderbaum, F.; Shaw, T. (eds.). 

Theories o f  New Regionalism: A Palgrave reader. Houndmills: Palgrave, s. 163-165.

46 Baldwin, R. (1997). The Causes o f  Regionalism. The W orld Economy. 7/1997, s. 884-885.

47 V iz kapitola 2.2.Asymetrie krajin rozvojového regiónu Latinskej Ameriky a ich vplyvy na integračně procesy.

48 O dominovej teorii regionalizmy R. Baldwina bližšie v  kapitole: 1.5.Teoretické reflexie integračních procesov.

49 Burfisher, M.; Robinson, H.; Thierfelder, K.. Regionalism: O ld  and New, Theory and Practice. 

http://www.ifpri.org/pubs/confpaDers/2003/burfisherrobinsonthierfelder.pdf.r08/20081.

50 Tavares (2004) cit.d., s. 14.
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Je ale potřebné rozlišovat’ medzi jednotlivými kvalitatívnymi fázami regionalizmu 

a zhodnotit’, že zatiaF čo starý regionalizmus ohrožoval multilateralizmus, pretože fakticky 

išlo o rozšírenie stratégie substitúcie importu z národnej na regionálnu úroveň, nový 

regionalizmus je otvorenejší, takže skór podporuje zapojenie štátu do multilaterálnych 

jednaní, než opačné.

Mnohým rozvojovým krajinám, ktoré sa cítili vylúčené z GATT, ponúkajú regionálně 

usporiadania příležitost’ přístupu na trh, ktorú si vždy priali, avšak nikdy ju  reálne 

v multilaterálnych negociáciách nedosiahli.51 Na multilaterálnej úrovni je totiž redukcia 

obchodných bariér stále výhodnejšia pre výrobky a služby z priemyselných krajin.

Regionalizmus a multilateralizmus sú teda vzájomne přepojené, ich vzťah móžeme 

popísať ako vzájomnú potřebu. Multilateralizmus poskytuje regionalizmu vonkajšie pravidlá 

a regionalizmus naopak zabezpečuje postupný proces liberalizácie. Ide o kompromis medzi 

negativnými dopadmi liberalizácie a zisky z vol’ného přístupu na trh. Regionalizmus je pre 

krajiny východiskom z obmedzenej liberalizácie na multilaterálnej úrovni a zároveň vyššie 

uvedené faktory hrajú proti jeho možným protekcionistických tendenciám. Vzťah medzi 

regionalizmom a multilateralizmom nie je  daný ich apriómym súladom či rozporom, ale v 

závislosti na ich nadění zo strany kfúčových ekonomických hráčov.53

Z doteraz uvedeného vyplývá, že „regionálny multilaterizmus“ je  modelom riadenia, 

a interrégionalizmom potom rozumieme proces vytvárania dohod medzi regionalizmami. 

Táto perspektiva předpokládá to, že aby regionalizmi vytvárali vzťahy medzi sebou, mali by 

regionálny multilaterizmus prijať ako svoj konečný ciel’, napodobit’ model Európskej Únie a 

podporovat’ „integráciu pre rozvoj“.54 Táto premisa poskytuje teoretický základ tejto 

doktorskej práce, v ktorej sú analyzované vzťahy regiónu Latinskej Ameriky a ďalších 

světových regiónov: Európskej Únie a Spojených štátov amerických, s ciel’om konsolidovat’ 

latinskoamerický priestor k prospérité a rozvojů.

51 Tussie, D .(2003) cit.d., s. 110.

52 Tussie, D. (2003) cit.d., str,.114.

53 Bergsten, F. Open Regionalism, http://www.iie.com /publications/wp/wp.cfm?ResearchID=152. [10/2009].

54 Mittleman, J. H. (1999). Rethinking the 'New Regionalism' in the Context o f  Globalization. In Hettne, B. I.,

A.; Sunkel, O. (eds.). Globalism and the New Regionalism, New Regionalism New Regionalism Series, V o l.l. 

London: Macmillan, s. 16.
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1.4 Nový regionalizmus

Obdobie po skončení studenej vojny sa vyznačuje významnými kvalitatívnymi a 

taktiež kvantitativnými premenami regionalizmu, pre ktoré sa neskór zaužíval termín nový 

regionalizmus55, tiež známy ako obdobie druhej vlny integračných zoskupení, ktoré nahradilo 

éru starého regionalizmu.

Nový regionalizmus nie je len medzinárodný ekonomický fenomén, je  to tiež 

politický fenomén. Ako zdórazňuje Světová banka: "Bezpečnost’ vyjednávači potenciál, a 

spolupráca sú pravděpodobně hlavně politické motory pre regionálnu in te g r á c iu 5 

Spočiatku bol přístup k novému regionalizmu predovšetkým empirický, ďalší rozvoj však 

představuje záměr previesť závěry týchto empirických štúdií do nových teoretických 

konceptov a nových metód skúmania regionalizmu. Pre tento nový regionalistický přístup 

(new regionalism approach) sú typické tieto změny: posudzovanie viacerých hráčov, 

nadradenosť reálných integračných procesov nad formálnymi, uznanie regionalizmu ako
r 57viacrozmemého fenoménu a explicitné zohPadňovanie globálneho kontextu.

Počiatky tzv. starého regionalizmu móžeme nájsť už v expanzii starověkých ríš v 

Středomoří pred naším letopočtom či na jeho začiatku, ale až priemyselná revolúcia a rozvoj 

technologií viedli v 19. storočí k rozvojů obchodu, ktorý začal prekračovať hranice štátov. 

Bolo to obdobie vymedzovania sfér vplyvu, spojené s koloniálnou expanziou európskych 

mocností ako reakciou na Monroeovu doktrínu (1823) vyhlasujúcu juhoamerický kontinent za 

záujmovú sféru USA. Koloniálna expanzia znamená prekračovanie geografických vymedzení 

azačiatok ekonomického regionalizmu. Európske priemyselné vePmoci hPadajú odbytiště 

svojej produkcie a zdroje surovin nielen v geografickom susedstve. Po druhej světověj vojně 

došlo k výraznému nárastu regionalizmu v podobě ekonomickej integrácie a vytvárania zón 

voPného obchodu a colných únií. Slovami Stanley Hoffmana, predstavitel’a a zástancu teorie 

regionálnej integrácie, bolo hlavnou črtou povojnovej politiky „rozdelenie obrovského

55 Bhagwati, J. (1993). Regionalism and Multilateralism: An Overview. In M elo, Jaime de; Panagariya, Arvind 

(eds.). New Dimensions in Regional Integration. Cambridge, UK: Cambridge University Press, s. 57.

56 World Bank (2000), Trade Blocs, Washington: Oxford University Press.

57 .Hettne, B. (2003). cit.d., s. 196.
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a různorodého medzinárodného systému na subsystémy, v ktorých modely kooperácie
r r r r ř 58a spósoby ovládania konfliktov sú intenzívnejšie ako v globálnom systéme“ .

Povojnový regionalizmus reflektoval realitu studenej vojny. HFadala sa povojnová 

rovnováha moci a aj keď štáty nespochybňovali multilaterálně jednania GATT, hl’adali 

súbežne ochranu vlastných záujmov.59 Vzniklo preto mnoho bezpečnostných a ekonomických 

aliancií, popři nich ale dochádza aj k vzniku mnohých subregionálnych organizácií so zatiaP 

obmedzeným záberom. Toto obdobie bolo charakteristické hospodářskou spoluprácou60, kde 

ale naberala na sile aj strategická a bezpečnostná motivácia tzv. hegemónneho regionalizmu. 

Táto fáza regionalizmu je charakteristická formalizovanou spoluprácou v podobě 

medzinárodných organizácií a ich inštitúcií, ktorých nárast do značnej miery súvisí s 

procesom dekolonizácie a nárastom počtu štátov v medzinárodnom systéme.61 Aj Charta OSN 

zdóraznila úlohu regionálnych orgánov ako „agentur prvej inštancie pri riešení sporov medzi 

svojimi členmi“,62 V praxi však boli tieto regionálne inštitúcie potlačené logikou studenej 

vojny. Mnohé z nich boli špeciálne vytvořené, aby slúžili záujmom jednej zo 

supervePmocí. Ako je známe, dokonca aj prvé európske inštitúcie boli súčasťou bezpečnostnej 

politiky voči vtedajšiemu Sovietskemu zvázu.63

Charakteristickým rysom tohto obdobia regionalizmu bola všeobecne vePmi nízká 

úroveň jeho úspěchu. Až do polovice sedemdesiatich rokov 20. storočia bolo "len pár miest 

mimo Európy, kde regionalistické experimenty priniesli hmatatelné výsledky". Vývoj v 

Europe inšpiroval E. Haasa napísať, že "teória regionálnej integrácie bola zastaraná v 

západnej Europe a zastarávajúca vo zvyšku světa“.64 Až s prijatím Jednotného európskeho

58 Hurrel, A. (1995). Regionalism in theoretical perspective. In HURRELL, A.; FAWCETT, L. (eds.). 

Regionalism in w orld  politics: regional organization and international order. Oxford: Oxford University 

Press,s.l2

59 Fawcett, L. (2008). Regionalism in World Politics: Past and Present. Professor Paper, 6th PhD school — G lobal 

Governance, Regionalism and the Role o f  the EU: The Institutional Dimension, http://www.garnet- 

eu.org/fileadmin/documents/phd school/6th phd school/Professors papers/Faw cettl.pdf. [04/2008],

60 Americký Marshallov plán, vznik Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a neskór Európskeho hospodářského 

spoločenstva, Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

61 Detailnejšie viz: Nálevka, V .(2004). Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa. Praha.

62 Hurrell, A.; Fawcett, L. (2004). Conclusion: Regionalism and International Order In: Fawcett, L.; Hurrell, A. 

(eds.). Regionalism in W orld Politics. Oxford: Oxford University Press, s. 12.

63 Hurrell, A.; Fawcett, L. (2004). cit. d. s.13.

64 Haas, E. (1966). International Integration. The European and the Universal Process. In Deutsch, K. (eds.). 

International P olitical Communities. N ew  York: Anchor Books, s.27.
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aktu v roku 1986 a následne s príchodom konca studenej vojny prebehlo oživenie a prehíbenie 

integračných úsilí vo svete.

Koniec 80. azačiatok 90. rokov minulého storočia bol sprevádzaný enormným 

vývojom v technologických, informačných a komunikačných technológiách a tieto změny sa 

nemohli neodrazit’ aj vo fungovaní politických a ekonomických systémoch všetkých regiónov 

světa. Napriek tomu sa nejednalo o úplné nový fenomén - konštantným a akcelerujúcim 

smerom sa globalizovaný svet uberal kjasnejšej a jednoznačnejšej prepojenosti a interrelácie 

už celé storočia. Medzi kPúčové změny tohto obdobia patřilo prekročenie geografickej 

determinácie, ktoré bolo hlavným aspektom starého regionalizmu. Výsledkom je  nárast počtu 

bilaterálnych dohod oproti multilaterálnym, ktoré převažovali v predchádzajúcej vine 

regionalizmu. Novým, typickým prvkom nového regionalizmu je tiež to, že stále častejšie ide 

o zmluvy, v ktorých na jednej straně stojí regionálna organizácia a na druhej straně štát. V 

predchádzajúcom období vždy išlo o zmluvy medzi štátmi, naviac medzi štátmi “rovnakého 

světa“ (Sever-Sever; Juh-Juh).6s Významnou črtou nového regionalizmu je to, že sa objavujú 

dohody medzi regionálnymi organizáciami Severu a štátom z Juhu, vačšinou ide o 

najvyspelejší štát regiónu (napr. Európska únia (EÚ) - Mexiko, EÚ - Chile). Do budúcnosti 

možno očakávať, že sa objavia také dohody medzi dvoma regionálnymi organizáciami (v 

rokovaní je například dohoda EÚ-MERCOSUR66).

Změny, ktoré sa stali v rokoch 1989 až 1991, znamenali koniec bipolámeho 

medzinárodného systému. Došlo k zjednoteniu světověj ekonomiky na báze navonok 

orientovaného liberalizmu, čo bolo okrem iného spojené s vlnou liberalizačných reforiem v 

rozvojových krajinách. Popři trhovej ekonomike sa rozvojové krajiny v politickej rovině 

přiklonili k pluralitnej demokracii67. Súčasne dochádza k zmene v rovnováhe světověj 

ekonomiky, po dlhé roky dominantná vePmoc Spojené štáty americké (USA) je doplněná 

zjednocujúcou sa Európou budujúcou jednotný vnútomý trh a menovú a hospodársku úniu a 

tiež novými ázijskými ekonomickými vePmocami. Na medzinárodnej scéně sa tiež objavujú 

noví významní aktéři: Brazília, Rusko, India, Čína.

65 Yahayauddin, Noor Adla. (1986). South-South cooperation: bilateral, regional or global?. Kuala Lumpur: 

Institute o f  Strategic and International Studies, s. 31.

66Spolocny trh ju h u -v ia c  v kapitole 2.4.6 Mercosur.

67 Mistry, P. S. (2003). N ew  Regionalism and Economic Development. In Soderbaum, F.; Shaw, T. (eds.). 

Theories o f  New Regionalism: A P algrave reader. Houndmills: Palgrave, str. 121.
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Všetky tieto změny viedli k postupnému prehodnoteniu pohfadu USA na 

regionalizmus. Ten USA po druhej světověj vojně vnímali ako špecifickú európsku stratégiu 

spojenú so zadržovaním komunizmu a preferovali multilaterálně jednania na globálnej úrovni. 

Na konci osemdesiatych rokov 20. storočia však dochádza k zmene amerického postoja a 

USA sa stávajú aktívnym aktérom regionálnej integrácie.68 Nový záujem o regionalizmus je 

znatePný tiež u rozvojových krajin, ktoré sa snažia nájsť náhradu za odchádzajúce 

supervePmoci namiesto extemého spojenectva v domácich štruktúrach. Politickú a 

ekonomická sféru přestupuje strach rozvojových krajin z ich marginalizácie a zranitePnosti, 

ktorý je naviac umocněný obmedzeným prínosom doterajších preferencií, ktoré sa obvykle 

netýkali exportnej produkcie rozvojového světa, t.j. poPnohospodárskej produkcie69. 

Neekonomickým aspektom globalizácie, významným pre rozvoj nového regionalizmu je 

komunikačná a informačná revolúcia, v ktorej dósledku dochádza k zmršťovaniu času a
70priestoru.

1.4.1 Nový regionalizmus na pozadí globalizácie

Na regionalizmus je možné nahliadať buď z endogénneho hPadiska (asymetrie a tlaky 

aktérov vo vnútri štátu), alebo tiež ako odpověď na exogénny proces - globalizáciu. Preto je 

dnes pojem regionalizmu spojený s fenoménom globálnej transformácie a představuje 

politickú odpověď na vonkajšie sily. Hettne tiež navrhuje model „regionálnej globalizácie 

alebo globalizácie regionálnych blokov. Ďalej spája regionalizmus s možnosťou nového 

„reformovaného vestfálského poriadku“71, riadeného posilněnou Organizáciou spojených
n*\

národov.

68 Americký prezident W. Clinton a jeho štátny tajomník Waren Christopher (1993 -  1997) následovaným  

Madeleine Allbright 1997-2001) boli hlavnými predstavitePmi změny, ktorú toto obdobie prinieslo.

69 Burfisher, M.; Robinson, S.; Thierfelder, K. (2003). Regionalism: O ld  and New, Theory and Praktice, 

http://www.ifpri.Org/pubs/confpapers/2003/b urfisherrobinsonthierfelder.pdf,[09/2009].

70 M. T eló k tomu hovoří: „.. určujúcou črtou tejto heterogénnej prechodnej fá ze  j e  stála zložitá  konfliktná 

kombinácia anarchie, asym etrickej rovnováhy s i l , hierarchického systém u ' a multilaterálnych praktik, či už 

regionálnych, a lebo globálnych. Viac v: Teló, M. (2006). Europe: a  Civilian Power? European Union, G lobal 

Governance, W orld Order. N ew  York: Palgrave Macmillan, str.39.

71 Hettne (2005: 30) zvažuje viacej možných scenárov, vrátane neo-vestfálskeho usporiadania, t.z. oživenie 

národných štátov pod patronátom OSN alebo dominantných mocností na základe zdiel’aných hodnot o stabilitě a 

poriadku vo svete. V zásadě však Hettne ako reálne vidí len dva možné scénáře: európsky světový poriadok 

založený na multilateralizme v jeho regionalizovanej podobě, t.z. svet bude rozdelený do niekoFkých 

regionálnych inštitucionalizovaných blokov, ktoré budú navzájom přepojené multidimenzionálnymi 

partnerskými dohodami, alebo americký světový poriadok založený na vojenskej sile a oddanosti ideí slobody,
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Analýzou příčin, ktoré umožnili nástup nového regionalizmu dospejeme k rozdeleniu na 

dve základné skupiny příčin: ekonomické a (geo)politické. Hlavnou ekonomickou příčinou je 

bezpochyby postupujúca globalizácia.73 Globalizácia a regionalizácia sú vnímané ako hlavné 

principy, na základe ktorých je restrukturalizovaný priestor a medzinárodný systém po 

skončení studenej vojny.

Pojem globalizácia sa objavil na přelome 70. rokov 20. storočia (aj keď obsah pojmu 

siaha omnoho hlbšie do historie) a napriek problémom so všeobecnou defmíciou sa implicitně 

předpokládá jeho znalost’ a odborná literatúra, podobné ako médiá ho používá v róznych 

súvislostiach. Profesor medzinárodných vzťahov M. Steger vnímá globalizáciu ako 

„ multidimenzionálny súbor sociálnych procesov, ktoré nie je  možné zaradiť do jedného 

tematického rámce“. Argumentuje, že transformačně sily globalizácie zasahujú „hlboko do 

ekonomických, politických, kultúrnych, ekologických dimenzii súčasného spoločenského 

života “,74

Termín globalizácia móže byť zjednodušene charakterizovaný nasledovne ako: “proces 

informačného, technologického a ekonomického prepojovania v rámci světa’’15, alebo ako 

proces ekonomickej a technologickej expanzie smerujúci k otváraniu sa a zároveň k integrácii 

světa do jedného ekonomického systému.76 Globalizácii sa připisuje aj významné skracovanie 

vzdialeností v čase a priestore umožňujúce celosvetovú informovanost’ a podnikanie, no na 

straně druhej aj rizikové faktory ohrozujúce dlhodobú existenciu Pudskej populácie, súmrak 

národných ekonomik v dósledku aktivit transnacionálnych korporácií a pod.

ktorú je  třeba bránit’ aj za cenu použitia vojenskej sily (t.z. európsky post-vestfálsky systém vs. americký neo- 

vestfálsky systém). B ližšie v: Falk, R. (2000). Human Rights Horizons. The Pursuit o f  Justice in a  G lobalizing  

World, Routledge, Nueva York. s. 157.

720  posilnenie usiloval generálny tajomník OSN Javier Perez de Cuellar (1982 -1991), zaujímavé je , že sám bol 

Peruánec, takže jeho záujem o problematiku bol naozaj osobný a intenzívny. Viac pozři: Perez de Cuellar, J. 

(1997). Pilgrim age fo r  peace: a  secretary general's memoir. NewYork: St. Martin's Press.

73 O problémoch globalizácie, jej vývojových stupňoch a mimo iné aj o roli regiónov v ére globalizácie (najma v  

takzvanej 5. fáze globalizácie začínajúce v  70. rokoch minulého storočia) viac: Steger Manfred, B.: 

Globalization: A very short introduction. Oxford University Press, 2009

74 : Steger M. B .(2009). G lobalization: A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, s. 8.

75 Krejčí, O. (2001). M ezinárodní politika. Praha: Ekopress, s. 244.

76 Keet, D. Globalisation and Régionalisation - C ontradictory Tendencies? Counteractive Tactics?Or Strategic  

Possibilities?, www.aidc.org.za/archives/dot-Keet 2htm/. [01/2010].
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Z uvedeného možno usudzovať, že termín globalizácia je zastrešujúcim termínom pre 

skupinu súvisiacich javov.77 PodFa Fritza Machlupa pojem nahradil niekoPko dovtedy 

samostatné používaných termínov od ekonomického zbližovania cez spoluprácu a solidaritu
78až po zlučovanie a zjednocovanie. Je však třeba zdórazniť, že javy, ktoré termín súhrnne 

pomenúva, tu existovali už omnoho skór. Až ich dynamický vývoj do šířky a hlbky v 

závislosti na technickom pokroku, liberalizačných procesoch a zostřenému konkurenčnému 

prostrediu viedol k tomu, aby nadobudli globálnu dimenziu.

V súčasných diskusiách dochádza k všeobecnému závěru, keď sú globalizácia 

a regionalizácia vnímané ako komplementáme procesy. Tento závěr je najviditePnejší 

v medzinárodnom ekonomickom systéme. Struktura medzinárodnej ekonomiky napovedá, že 

globalizácia v skutečnosti nie je globálnym procesom, pretože je charakterizovaná
7Q . . .  .

nerovnosťami vo svojom geografickom dosahu . Empirické štúdie súčasných regiónov a 

medziregionálnych vzťahov skutočne potvrdzujú tézu o multipolámom usporiadaní, aspoň čo 

sa ekonomického vplyvu týka.80

Výnimočné postavenie v medzinárodnom systéme majú tri regióny: anglosaský
• oj(americký) región, európsky región a ázijsko-pacifický región, tzv. regióny Triády. Nielen 

že tieto regióny predstavujú rastúcu koncentráciu ekonomickej aktivity, ale tiež medzi nimi 

existujú úzké medziregionálne inštitucionálne vazby. V regiónoch Triády sú realizované tri 

štvrtiny globálneho obchodu, ktoré predstavujú 90% globálneho toku priamych zahraničných 

investícií. V týchto troch regiónoch tak vzniká 85% celkového světového HDP.

77 Bemášek, V.: (1998). Globalizace ve světové ekonomice. M ezinárodní politika. 10/1998, s. 4.

78 Machlup, F.( 1977). A History ofThouhgh on Economic Integration. London: The Macmillan Press Ltd., s.4.

79 Holm, H. H.; Sorensen, G. (2005). Whose w orld  order? Uneven globalization an d  the end o f  the co ld  war.

Boulder: W estview Press, 1995, s. 41.
80 Téme globalizácie sa nevyhne žiadny zo súčasných sociálnych vedcov zaoberajúcich sa medzinárodnými 

vzťahmi, či už z akéhokoPvek hl’adiska. K najvýznamnejším citovaným m yslitelem  patří Immanuel Wallerstein, 

ktorý hodnotí globalizáciu prizmatom marxistov. Pre jeho pohl’ad viz napr.. Wallerstein, 1.(2005). Úpadek  

americké moci. USA v chaotickém světě. Praha: SLON, s. 45-64.

81 Hanggi, H. (1999). ASEM and the Construction o f  the new Triad. Journal o f  the A sia  Pacific Economy 4. č. 1, 

s. 56-80.

82 Breslin, S.; Hughes, W. Ch.; Phillips, N.; Rosamond, B. (2002). New Regionalism s in the G lobal Political 

Economy: Theories and Cases. London: Routledge, s. 46.
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Objem interregionálnych ekonomických transakcií vzrástol od 60. rokov 20. storočia 

vo všetkých regiónoch Triády, najma však na ázijskom východe. Výsledkom toho potom je, 

že spojené sily nerovnomemej globalizácie a regionalizácie spósobili vznik tripolámeho
o i

usporiadania, alebo tzv. triadizácii světověj ekonomiky, ktorá je zložená z troch rovnako 

silných regiónov v zmysle vytvořeného HDP azo  zvyšku světa, zanechaného na okraji 

medzinárodnej ekonomiky. Proces triadizácie mohol stratiť niečo zo svojho tempa pri ázijskej 

finančnej krize v rokoch 1997-1998 z dóvodu oslabenia najmladšieho tretieho piliera 

medzinárodnej ekonomiky, základná štruktúra Triády světověj ekonomiky ale zostala 

nenarušená.

Předpoklady vedúce k vzniku Triády v súlade s novým regionalizmom sú nasledovné:

a) Západná Európa, svedok rozvoja a prehlbovanie Európskej únie, sa stala základným 

ohniskom Európy a stále viac ju  reprezentuje vo svetovom dianí, najma 

v interregionálnych vzťahoch.

b) Severoamerický región, kde regionalistický rozvoj od polovice 80. rokov 20. storočia 

viedol k vytvoreniu Severoamerickej dohody o vol’nom obchode (NAFTA), 

podpísanej Spojenými štátmi, Kanadou a Mexikom, a k ešte rozsiahlejšiemu projektu 

Dohody o oblasti vol’ného obchodu Amerik (ALCA/FTAA), zahrňujúcemu územie od 

Aljašky až po Ohňovú zem.

c) Región Východnej Ázie, ktorý zaznamenal rýchly rozvoj ekonomickej regionalizácie, 

ale na rozdiel od predchádzajúcich dvoch regiónov Triády vykazuje v politickej rovině 

len regionalizmus neformálny, v dósledku výrazného tlaku na regionálnu spoluprácu, 

spósobeného vnútroregionálnymi konfliktami a závislosťou na Spojených štátoch. 

Tento regionalizmus sa rozvíjal predovšetkým okolo subregionálnych organizácií 

(například Združenie národov juhovýchodnej Ázie - Association o f  Southeast Asian 

Nations, ASEAN) alebo transregionálnych štruktúr (například Ázijsko-pacifické
84hospodářské spoločenstvo -  Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC).

AkokoPvek to móže znieť paradoxně, nerovnomemý globalizačný proces je 

sprevádzaný paralelným nerovnoměrným procesom regionalizácie v oblasti

83 Ruigrok, W.; Tudler, R. (1995). The Logic o f  International Restructuring. London/New York: Routledge, s. 

54.

84 Hänggi, H. (1999). ASEM and the Construction o f  the new Triad. Journal o f  the Asia Pacific Economy 4. c. 1, 

s. 56-80.
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ekonomických, politických a sociálnych aktivit. Koniec studenej vojny připravil pódu 

vzniku alebo obnoveniu regionálneho obrodenia a k nárastu interregionálnej spolupráce
85v globálnom měřítku. Aj cez svoj globálny dosah je však regionalizácia rovnako ako 

globalizácia viacej rozvinutá v regiónoch Triády ako v jej perifériách.

1.4.2 Interregionalizmus

Ako bolo povedaná vyššie, globalizácia je chápaná ako proces vzťahov, ktorý 

ovplyvňuje systém světového poriadku a dáva vznik novému poriadku, v ktorom sa 

charakteristiky vzťahov medzi národmi presúvajú na vzťahy medzi regiónmi.86 Proces 

globalizácie v súčasnom svete zapříčiňuje rastúcu vzájomnú závislosť, prepojenosť a vazby 

medzi štátmi a národmi -  tento nový trend medzinárodného systému je  relatívne novým 

fenoménom a nazýva sa interregionalizmus.87

Medzi globalizáciou a interregionalizmom existuje silný vzájomný vzťah. 

Interregionalizmus móžeme definovat’ ako „inštitucionalizované zblíženie vzťahov medzi 

dvoma regionálnymi blokmi“, ktoré vzniklo ako fenomén medzinárodnej politickej ekonomie 

v polovici 90. rokov minulého storočia. Móže byť vnímaný ako rozšírenie stratégie „nového“ 

alebo „otvoreného“ regionalizmu88, ktorý v kontexte globalizácie přijalo od konca studenej 

vojny mnoho štátnych aj neštátnych aktérov. V každom případe, aj cez uniformné a v zásadě 

homogenizačné prejavy globalizácie je  dnes na ňu nazerané ako na zložitý 

multidimenzionálny fenomén, ktorý charakterizuje fázu zrýchlenej premeny 1’udskej 

spoločnosti, a ktorý ku svojmu pochopeniu vyžaduje zvláštně konceptuálne a analytické 

úsilie.89

Až rozpad bipolárneho systému umožnil vytvorenie širšieho pola posobnosti pre 

formovanie regiónu a nadvazovanie inštitucionalizovaných, formálnych vzťahov medzi

85 Hurrell, A. (1995). Regionalism in theoretical perspective. In Fawcett, L.; Hurrell, A. (eds.). Regionalism in 

world politics: regional organization and international order. Oxford: Oxford University Press, s. 37-73.

86 op. cit. Van Langenhove, L.; Costea, A. C. (2004). Interregionalism and the Future o f  Multilateralism.

87 Hánggi, H.; Roloff, R.; Ruland, J. (2006). Interregionalism and International Relations. N ew  York:

Routledge, s. 31.

88Bližšie o interregionalizme, vid’: Bulmer, T., V. (2001). Regional Integration in Latin America and the 

Caribbean: the Political Economy o f  Open Regionalism. In Breslin, S.; Hughes, Ch. W.; Phillips, N.; Rosamond,

B. (eds.). New Regionalism s in the G lobal P olitica l Economy: Theories and Cases. London: Routledge

89 Serbin, A. (1997). Nueva Sociedad. G lobalización y  sociedad  civil en lo s procesos de integración. č. 147, 

Január-Február 1997, s. 44-55.
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regionálnymi zoskupeniami či skupinami štátov z róznych geografických oblastí. Dopad 

medzinárodných trendov v období po skončení studenej vojny na medzinárodný systém sa 

prejavil v rýchlom přepojení a rozrastaní inštitucionalizovanej siete krajin a zapojenie takmer 

všetkých štátov do tejto siete.90 Medziregionálne vzťahy sú pravděpodobně dósledkom 

daleko širších procesov, ktoré premieňajú súčasný medzinárodný systém, a to globalizácia a 

regionalizácia.

Medzi akademikmi existuje istá konvergencia ohl’adne samotného termínu 

interregionalizmus, ktorý sa definuje neurčito ako celá škála formátov vytvořených regiónmi 

za účelom spolupracovat’ medzi sebou navzájom. Avšak móže sa ďalej deliť na 

biregionalizmus, alebo bilaterálny interregionalizmus zahrňujúci dialog medzi skupinami a 

transregionalizmus, ktorý pokrývá najobšímejšie dohody, v ktorých členovia nezávisle na 

úrovni intraregionálnej koordinácie pósobia často naprieč.91

Bez ohl’adu na úvahy o přepojení medzi světovou expanziou kapitalizmu ako 

hegemónneho ekonomického systému a národného štátu ako politického modelu 

dominujúceho v danej etape západnej modernity92 je  zřejmé, že interregionalizmus je 

procesom, ktorý nevratne a komplexne ovplyvňuje celú planétu a ktorý sa zároveň 

neobmedzuje sa len na ekonomickú sféru. V súčasnosti prispieva k rastúcemu prepojeniu 

medzi štátmi, národmi, etnikami, sociálnymi skupinami a indivíduami na světověj úrovni 

okrem ekonomických procesov, charakteristických pre globalizáciu (intenzifikácia a 

liberalizácia medzinárodného obchodu, finančná globalizácia a výrobná reštrukturalizácia, 

vedecko-technická revolúcia, interregionalizmus) tiež mnoho geopolitických, politických, 

kultúmych a sociálnych aspektov.

90 Interregionalizmus v kontexte nového regionalizmu na seba berie formu róznych neformálnych a 

multilaterálnych usporiadaní -  napr. Latinská Amerika získala svoju atraktivitu v dósledku ponuky Spojených 

štátov a projektu Dohody o oblasti vol’ného obchodu Amerik (ALCA/FTAA), vďaka ktorej prejavili ázijské a 

európske štáty záujem o nadviazanie interregionálnych vzťahov. V takejto situácii vzniká návrh Európskej únie 

na vytvorenie interregionálnej vazby s Latinskou Amerikou vo forme vzniku euro-latinskoamerického priestoru, 

vychádzajúceho zo zdiePaných hodnot a postojov oboch regiónov v mnohých oblastiach medzinárodného 

dosahu.

91 Robert G. (2000). The Challenge o f  G lobal Capitalism. The W orld Economy in íhe 21st Century. Princeton: 

University Press, Princeton, s. 227-237.

92 Giddens, A .(1993). Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Universidad, s. 25.
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Od polovice 80. rokov 20.storočia přijali státy nový regionalizmus ako odpověď na 

výzvy globalizácie a rastúce vzájomné závislosti v rámci světověj ekonomiky. Na začiatku sa 

však obmedzovali na vytváranie expanzívnych a hlbších pút s ostatnými štátmi a trhmi vo 

vnútri svojho regiónu. Až v polovici 90. rokov začali štáty uvažovat’ o interregionalizme ako 

o účinnom prostriedku aplikácie stratégií otvoreného regionalizmu na širšom území. Viedla 

k tomu viera, že tento postup prispeje k vysporiadaniu sa s výzvami hlbšej integrácie v 

světověj ekonomiky a k vytvoreniu bezpečnejšieho multilaterálneho poriadku.

Teoretické základy interregionalizmu sú doposial’ v začiatkoch a to, čo o ňom a jeho 

vzťahu k regionalizmu bolo doteraz napísané, má skór deskriptívnu než analytičku a 

komparačnú tendenciu. H. Hánggi93 v tomto zmysle poukazuje na možné zameranie výskumu 

na:

dynamiku konkurencie medzi regiónmi (realistické zameranie),

na úsilie o spoluprácu za účelom kontroly komplexnej vzájomnej závislosti

(inštitucionálno-liberálne zameranie),

alebo na vytváranie identity prostredníctvom interregionálnej interakcie 

(konstruktivistické zameranie).

Ďalší autoři, ako R. Roloff94, J. Gilson95 a J. Faust96 dávajú pri analýze interregionalizmu 

prednosť kombinácii viacerých prístupov. Iní vidia regionalizmus a interregionalizmus ako
97reakciu na oslabenu politickú kontrolu národných štátov v kontexte globalizácie.

QO
Interregionalizmus sa tak stává rozšířením, resp. „dósledkom“ nového regionalizmu.

93 Hänggi, H. (2000). Interregionalism: Empirical and Theoretical Perspectives, p a p er fo r  Workshop Dollars, 

Democracy and Trade: External Influence on Economic Integration in the Am ericas. Los Angeles: the Pacific 

Council on International Policy.

94 Roloff, R. (1998). Globalisierung, Regionalisierung und Gleichgewicht. In Masala, C.; Roloff, R.(eds). 

Herausforderungen der Realpolitik. Köln: SH Verlag, s. 65.

95 Gilson, J. (2002). A sia meets Europe: Inter-regionalism and the Asia-Europe M eeting. Cheltenham: Edward 

Elgar, s. 51.

96 Faust, J. (2002). The European U nions’s Trade Policy towards Mercosur. Working P aper PEIF-7. Mainz: 

November, 2002.

97 Breslin, S.; Higgott, R. (2000). Studying Regions: Learning from the Old, Constructing the new. New P olitical 

Economy. V ol. 5, c. 3, s. 333 — 352.

98 Hänggi, H. (2000). cit.d., s. 116.
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1.4.3 Nový regionalizmus v prácach teoretikov tnedzinárodných vzťahov

Róznorodosť definícií a ponímaní interegionalizmu nastol’uje výskumu otázku, ktoré 

teoretické přístupy by boli schopné nasměrovat’ zrozumitePný uhol pohl’adu na skúmanú 

tematiku. Teoretický diskurz v medzinárodných vzťahoch sa vždy sústredil na dva základné 

prúdy myslenia: realizmus a liberálny inštitucionalizmus. V posledných rokoch však boli 

obidva myšlienkové prúdy vystavené kritike novej teoretickej perspektivy -  sociálneho 

konštruktivizmu." Čo prinášajú spomínané myšlienkové prúdy teorii regionalizmu?

Móžeme si představit’, že realisti, resp. neorealisti kladu doraz na národné záujmy, 

bezpečnost’ a mocenskú politiku, aby tak vysvětlili vznik regiónov a ich prínosom je doraz na 

dynamiku súperivého regionalizmu a dosahovanie rovnováhy medzi aktérmi z róznych 

regiónov. Základnými aktérmi tohto poriadku sú štáty, medzi ktorými panuje neustála 

rivalita100, čo sa dá preniesť aj na regióny a potom by sa interregionálne vzťahy dali 

vysvetPovať ako pokus týchto regionálnych aktérov o vybalansovanie mocenského vplyvu 

iných regiónov či aktérov.101 K ekonomickej integrácii dochádza preto, že štáty sledujú 

posilnenie vlastnej pozície. To implikuje, že integrácia je  teda politicky riadený proces a 

prebieha len v mantineloch, ktoré stanovujú členské štáty. V tomto duchu je možné nahliadať 

na latinskoamerický región ako na región bojujúci o vlastné postavenie v 

rámci medzinárodného systému, kde sa vyspelejšie štáty regiónu ako Brazília. Mexiko, či 

Argentina snažia o upevnenie svojich pozícií v rámci subregionálnych organizácií, ale 

zároveň je možné nahliadať na región aj z pohl’adu dynamiky neustálej rivality ako na región
• r  ,  * 1 '  1 102lavírujúci uprostred sféry vplyvu Európskej únie a Spojených štátov amerických.

Ak budeme sledovat’ naopak liberálov a ich přístup k interregionalizmu, je možné 

konštatovať, že tito na rozdiel od moncensky zameraných neorealistov kladů doraz na 

doležitosť regionálnych inštitúcií.103 Přínos liberálnych inštitucionalistov tkvie v sústredení 

pozornosti na fungovanie kooperatívneho úsilia, ktoré má slúžiť k vyrovnaniu sa

99 Hänggi, H. (1998). Sozialer Konstruktivismus als goldene Brücke. SA G W Bulletin  1/98, s. 32-41.

100 Waltz, K. (1979). Theory o f  International Politics. McGraw Hill. N ew  York: s. 114-120.

101 Guzzini, S (1998). Realism in International Relations and International Political Economy. The Continuing 

Story o f  Death Foretold. London: Routledge, 1998. s. 121.

102 Shimko, K. L. (2008). International Relations. P erspectives and Controversies. Boston, N ew  York: Houghton 

Mifflin Company, s. 54-56.

103 Söderbaum, F. (2004). Introduction: Theories o f  N ew  Regionalism. Hampshire: Palgrave Macmillan, s. 10.
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s komplexnou vzájomnou závislosťou na úrovni regiónu. Liberální inštitucionalisti podtrhujú 

úlohu inštitúcií a regionálnych organizácií v získávání spoločných výhod pre celý región. 

Vzťahy v medzinárodnom systéme sú podPa liberálnych tradicií sice konfliktně, avšak je 

možné túto konfliktnosť překonávat’ spoluprácou v medzinárodných vzťahoch, harmonickými 

hospodářskými záujmami. Východiskovým princípom analýzy medzinárodných vzťahov sú 

univerzálne hodnoty a ideály demokracie. Inštitucionálny prúd vnímá ekonomickú integráciu 

ako výsledok zámernej hospodárskej politiky zúčastněných štátov a připisuje najzásadnejší 

význam medzinárodným inštitúciám, nadnárodným firmám, fungovaniu nevládnych 

organizácií, či demokratických systémov všeobecne.104 V duchu tejto tradičnej ideologie je 

možné vidieť regionalizmus v Latinskej Amerike ako napíňanie vlastných hodnot v zmysle 

posilňovania demokratických systémov v krajinách Latinskej Ameriky, čo dopomóže k ich 

stabilitě a tým zachovaniu mieru a medzinárodnej stability. Zároveň představuje 

latinskoamerický regionalizmus potřebu spolupráce medzi týmto regiónom a ostatnými 

světovými regiónmi v medzinárodnom systéme, taktiež potřebu budovania regionálnych 

inštitúcií na efektívnejšie upevňovanie interregionalizmu a korigovanie asymetrií prinášaných 

globalizáciou.105

Přínos konceptu sociálnych konštruktivistov tkvie vo formovaní identity na základe 

interregionálnych interakcií106. Konštruktivisti vychádzajú z presvedčenia, že 

(medzinárodno)politická realita je  vytváraná, t.j. konštruovaná 1’udskými aktivitami a 

medziPudskými interakciami -  ide teda o sociálnu konštrukciu vytváranú a udržiavanú 

prostredníctvom subjektivných a diskurzívnych praktik. Z tohto dóvodu začal 

konštruktivizmus vo svojej analýze zohPadňovať také subjektívne, kultúme a ideové faktory 

ako sú například identity, idey, normy, hodnoty, diskurzy alebo intersubjektívne akcie 

a interakcie. Konštruktivisti zdórazňujú totiž, že medzinárodné vzťahy sa nedajú zredukovat’ 

na racionálně aktivity a interakcie v rámci materiálnych obmedzení -  ako to robia například 

neorealisti, alebo v rámci inštitucionálnych obmedzení na národnej alebo medzinárodnej 

úrovni -  ako to robia například liberální inštitucionalisti. Štruktúry světověj politiky sú skór 

sociálně ako materiálne, keďže spoločenská interakcia medzi aktérmi (re)produkuje

104 Shimko, K.. L. (2008): eil. d., s. 65-67.

105 Keohane, R.(1984). A fter Hegemony. Princetown: Princetown University Press, s. 111.

106 Jürgen, R. (1999). The EU as Inter-Regional Actor: The Asia-Europe Meeting (ASEM). P aper P repared fo r  

the International Conference "Asia-Europe on the Eve o f  the 21st Century. Bangkok, 19-20 August 1999.
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medzinárodnopolitické struktury. S teóriou inštitucionalizmu úzko súvisia dva koncepty, a 

to teória vzájomnej závislosti a teória medzinárodných režimov. Teória vzájomnej závislosti 

(Robert Keohane, Joseph Nye) předkládá tri hlavné charakteristiky súčasného světa: 

existenciu mnohých spoločenských kanálov na medzištátnej a nadštátnej úrovni; neexistujúcu 

hierarchickosť bodov agendy a pokles použitia vojenskej sily v medzinárodných vzťahoch. 

Mocenské otázky sice naďalej zostávajú dóležité, napriek tomu navrch získavajú ekonomické 

vzťahy prekračujúce štátne hranice, ktoré móžu uFahčiť spoluprácu medzi štátmi. Tento 

koncept však skór staticky popisuje určitý stav medzinárodného spoločenstva, než aby 

dokázal vystihnúť dynamiku integračného procesu. Je zřejmé, že čím viacej budú štáty 

vzájomne přepojené a politicko-vojenské faktory budú strácať na význame, tým bude 

spolupráca a integrácia Pahšia. Přenesením týchto myšlienok do reálneho fungovania 

regionalizácie v Latinskej Amerike je  možné nájsť dóvody integrácie v silnej historickej 

tradicii prvého integrátora územia Latinskej Ameriky, Simona Bolívara, v spoločných 

hodnotách (kultúmych, jazykových), vzájomných rovnakých očakávaní (ekonomický rozvoj 

a politická stabilita regiónu) a a taktiež na základe interakcie s blízkým hegemónom -  USA 

avzájomnými silnými historickými prepojeniami s krajinami EÚ.

Je teda zřejmé, že existuje mnoho teoretických zameraní afiliovaných k róznym 

medzinárodným školám, ktoré sa integráciou zaoberajú a podávajú svoj pohPad na tieto 

procesy, musia totiž reflektovat’ novů skutočnosť, že integrácia existuje a nie je  možné ju 

ignorovat’.

1.5 Teoretické reflexie integračných procesov

Teoretická reflexia procesu nového regionalizmu sa objavuje v polovici 90. rokov 20. 

storočia a počas svojej krátkej existencie nabrala značné množstvo róznych koncepcií. 

Nemóžeme tak hovořit’ o jednej teorii nového regionalizmu, ale o róznych teóriách nového 

regionalizmu. Na najobecnejšej rovině sa to týka teorií světového poriadku (Gamble, Hurrell, 

Falk), sú však rozvinuté aj konkrétné a to do ekonomických teorií otvoreného regionalizmu, 

a analyzujú aj politickú úroveň v teóriách dominového efektu, budovania regiónu (Neumann) 

a najma v teóriách integrácie (Baldwin, Mattli).

107

107 Giddens A. (1986). The Constitution o f  Society: Outline o f  the Theory o f  Structuration. Berkeley: University 

o f California Press, s. 417. Pre konstruktivistické uplatnenie tejto teorii v  MV viď napr.: Wendt, A .(1987). The 

Agent-Structure Problem in International Relations. In: International Organization. V ol. 41, Č. 3, s. 335-370 .
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Pri štúdiu integrácie dominuje empirickým výskumom modelový přiklad vývoja a 

povahy európskej integrácie. Integračným debatám dominujú specialisti na európsku 

integráciu (ako napr. Diez, 1999; Garrett and Tsebelis, 2001; Peterson, 2001; Koenig- 

Archibugi, 2004). Mimo značných otázok ohl’adne hnacieho motoru európskej integrácie sa 

objavujú aj ďalšie, špecifickejšie otázky, týkajúce sa rozhodovaní jednotlivých vlád o 

zapojení, alebo vystúpení z integračných procesov.108 Mnohí vědci zdórazňujú 

ekonomické/obchodné záujmy ako indikátory integrácie109, ale sú aj takí, ktorí vyzdvihujú 

dóležitosť bezpečnostných dohod. V Europe koincidovali trendy ako prehlbovanie 

ekonomickej závislosti, nachádzanie spoločnej identity110 avytváranie spoločných 

bezpečnostných opatření (hlavně skrz NATO) a vďaka tomu je až nemožné oddeliť 

a strukturovat’ ich dóležitosť pri politickej integrácii jednotlivých krajin.

Jedným z teoretikov definujúcich regionálnu integráciu je  Walter Mattli. Vnímá ju ako 

“...dobrovolné prepojenie ekonomických domén dvoch či viacerých nezávislých štátov, a to 

do takej miery, že kontrola klučových oblastí vnútroštátnej regulácie je  posunutá na 

supranacionálnu úroveň”.xu Táto definícia sa obmedzuje obmedzuje na ekonomickú sféru a 

za aktérov uvádza státy. Za regionálnu integráciu potom možno považovat’ dobrovoPné 

prepojenie socio-ekonomických, kultúmych a iných domén dvoch či viacerých relatívne 

nezávislých celkov, a to do takej miery, že kontrola kPúčových oblastí vnútomej regulácie 

týchto celkov je posunutá na supranacionálnu úroveň. Na základe tohto zistenia potom 

móžeme problematiku zjednodušit’, a to vymedzením regionálnej integrácie na makroúrovni

(integráciu národných štátov) a mikroúrovni (napr. euroregiony). Prvotnou podmienkou
112integrácie je přítomnost’ rešpektovaného ťahúňom integrácie. Druhotnou komplexné 

inštitucionálne usporiadanie vrátane centralizovaného mechanizmu monitoringu priebehu 

integrácie a případného vynútenia dohodnutých pravidiel, najlepšie s priamym prístupom 

občanov k nemu. Makroúrovňová regionálna integrácia je  fenomén s dlhou tradíciou a nejde 

len o proces utvárania EÚ. Okrem EÚ potom móžeme menovať Mercado Común del Sur

108 Wallace, W. (2005). Foreign and Security Policy. In W allace, W.; Pollack, M. ( E d s .): Policy-m aking in the 

European Union. 5a edición. Oxford University Press, Oxford, s. 658—659.

109 Milward (1992); Moravcsik (1998); Mattli (1999); Forland (1997)
110 Padoan, P. C, (2001). „Political Economy o f  N ew  Regionalism and World Governance“. In Teló, M. (ed.). 
European Union and New Regionalism: regional actors and g loba l governance in a post-hegem onic era. 
Aldershot: Ashgate s. 38-45.

111 Mattli, Walter. (1999). The Logic o f  Regional Integration: Europe and Beyond. Cambridge: Cambridge 

University Press, s. 41

112 Mattli, Walter. (1999). cit. d„ s. 45.
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(MERCOSUR), North America Free Trade Agreement (NAFTA), či Association o f Southeast 

Asian Nations (ASEAN).

Nový regionalizus je  významnou témou taktiež pre cambridgského profesora Andrew 

Gamble . Základnou premisou tejto koncepcie světového poriadku (world order approach) je, 

že po konci studenej vojny dochádza k substanciálnej transformácii světového usporiadania 

smerom od národných štátov, bez toho aby bolo zřejmé, aké bude nové usporiadanie. PodPa

A. Gambla113 sú v zásadě tri možné scenáre. Najzaujímavejším pre účely práce je třetí možný 

scenár, kde novým světovým usporiadaním je regionalizmus. Ide o politickú odpověď na 

globalizáciu v situácii, keď globalizácia vyvolává vačší dopyt po medzinárodných veřejných 

statkoch a redistribúcia moci vo svetovom systéme naopak vedie k ich klesajúcej ponuke. 

Zastaranosť koncepcie štátnej suverenity a praktická nedosiahnuteFnosť funkčného 

globalizmu vytvára priestor pre regionalizmus ako možné východisko ponúka totiž 

poskytovanie veřejných statkov a súčasne korekciu negativných extemalít trhu. 114

Vo svojej teorii nového regionalizmu L. Faw cet"3 naznačuje, že účasť národov 

v medzinárodných vzťahoch je ovplyvnená politickým projektom, tvořeným tromi 

premennými: kapacitou, suverenitou a hegemóniou. Kapacita členov projektuje preto zásadná 

pri určovaní, či regionálna dohoda prerastie z rétorickej roviny do roviny reálnej spolupráce. 

Táto kapacita je  zároveň ovplyvňovaná prítomnosťou súperení, kompetencií a nedóvery 

medzi národmi. Ide o fenomény, ktoré móžu byť vnímané ako útoky alebo ohrozenia 

suverenity jedného, alebo viacerých štátov. Nakoniec teda v tomto zmysle „štáty v rámci 

regiónu spolupracujú rovnako ako v rámci aliancií, na základe vlastných záujmov“. PokiaP 

regióny umožnia štátom napíňať ich záujmy, móžu ostatné faktory zostať stranou. Iná situácia 

nastáva v případe existencie hegemona, mocného štátu, ktorý váčšinou podnecuje vytvorenie 

regiónu a určuje agendu regionálnej organizácie. Andrew Hurrell116 zase pochybuje, či sa 

regionalizmus móže udržať len na základe politickej vole, bez toho aby to bolo ekonomicky

113 Gamble, A. (2001). Regional B locks, World Order and the N ew  M edievalism. In Telo, M. (eds.). European  

Union and New Regionalism: R egional A ctors and G lobal Governance in a Post-hegem onic Era. Aldershot: 

Ashgate, s. 45.

114 Gamble, A. (2001). cit. d . , s. 86.

115 Fawcet, L. (2005). Regionalism from a Historical Perspective. In Farrell, M .H., Langenhove, L. (eds.). 

Global Politics o f  Regionalism. Theory and Practice. London: Pluto Press, s. 78.

116 Hurrell, A. (2005). The Regional Dimension in Internacional Relations Theory. In Farrell, M.; Hettne, B.; 

Van Langenhove, L. (eds.). G lobal Politics o f  Regionalism. Theory and Practice. London: Pluto Press, s. 81.
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výhodné a prinášalo konkrétné výsledky prospěšné pre váčšinu jeho členov. V tomto zmysle 

potom upozorňuje, že v každom koncepte regionalizmu je potřebné rozlišovat’ mieru 

deskripcie a mieru „preskripcie“ . Táto posledná téza je dóležitá, pretože sa zdá, že niektori 

analytici zaobchádzajú s konceptom regionalizmu ako s doktrínou o tom, ako by mali byť 

spravované medzinárodné vzťahy.

S témou dominového efektu pracuje Richard Baldwin a jeho dominová teória 

regionalizmu. R. Baldwin odmieta dva bežne přijímané předpoklady, že regionalizmus je 

reakciou na pomalý postup multilaterálnych rokovaní a že je  dósledkom změny postojov 

USA. Prax ukazuje, že neeurópske schémy sú neschopné riešiť komplexné obchodné otázky a 

zostávajú u odbúravania kvót a ciel, ktorého dohodnutie je na regionálnej úrovni rovnako 

obtiažne ako na úrovni globálnej.117 V případe druhého tvrdenia dokazuje, že USA sa snažili 

o ekonomické dohody s Kanadou už od 19. storočia a predovšetkým po druhej světověj vojně,
110

kedy narážali na odpor kanadskej strany. Prichádza preto s jednoduchým ekonomickým 

vysvetlením regionalizmu v podobě dominovej teorie: vznik akejkoFvek zóny preferenčného 

obchodu vedie k odklonu obchodu a investici i, čo v nečlenských krajinách vyvolá tlak na 

pripojenie sa, alebo, v případe neúspechu přístupových rokovaní, na založenie vlastnej 

preferenčnej dohody.119

Začiatkom 21. storočia sa regionalizmus v Latinskej Amerike nachádza v kritickom 

momente, kedy je zložité predpokladať akékoPvek ďalšie budúce smerovanie a kedy sa zdajú 

byť možné rózne scenáre. Změny v zložení mocenských koalícií a nedostatok sociálneho 

konsenzu medzi štátmi prispieva kneistote. Dóležitú úlohu takisto zohrávajú externí hráči, 

akými je americká politika, snaha o interregionalizmus Európskej únie, či dynamika 

vyjednávaní na multilaterálnej úrovni. Vzrastajúcu dóležitosť regionalizmu, ktorý získal 

odlišné a nové charakteristiky, potvrdzujú skúsenosti z róznych častí světa.

117 Baldwin, R. (1997). The Causes o f  Regionalism. The W orld Economy 7/1997, s. 873-877.

118 Baldwin, R. (1997). cit. d ,  s. 869.

119 Preferenčně obchodné zmluvy - predstavujú najnižšiu formu integrácie, zakladajú sa na bilaterálnej úrovni, 

popřípadě medzi integračným zoskupením a štátom, resp. skupinou štátov. Národně colné tarify zostávajú 

zachované, znižujú sa colné tarify vo vzájomnom obchodnom styku, ktorý následne prebieha v priaznivejšom  

režime ako s třetími krajinami. Predstavujú skór prípravnú etapu na ďalšiu integráciu a nie sú vytvárané žiadne 

medzištátne orgány. Detailnejšie viď: Baldwin, R. (1997). cit. d„ s. 877.
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Od začiatku 90. rokov reflektuje teoretická debata pokrok v ponímaní regionalizmu 

a rozoznávame dva dóležité momenty: odklon vedcov od perspektiv regionalizmu 

zameraných prevažne na európsky kontinent a obrat smerom k studiu tradičných 

medzinárodných vzťahov. Literatura ohPadne nového regionalizmu spadá do tohto obdobia.

Integračně schémy, ktoré vznikli po páde železnej opony sú veFmi často pokračováním 

existujúcich zoskupení z obdobia studenej vojny. CiePom týchto nových skupin je však ovePa 

širšie spektrum, než len dohody o voPnom obchode a bezpečnostné aliancie typické pre 

predchádzajúce obdobie.

PohPad na súčasnú odbornú literaturu hovoří, že koncept integrácie v rámci nového
120regionalizmu má najmenej štyri rózne významy :

1. nový regionalizmus odkazuje na kvantitativný nárast počtu integračných zmlúv 

podpísaných na konci osemdesiatych a začiatku devaťdesiatych rokov 20.storočia, zvyčajne 

vysvetPované neistotou, ktorá vznikala okolo uzatvorenia uruguajského kola121.

2. poukazuje na kvalitativně rozdiely v zmluvách regionálnych integračných dohod 

podpísaných v rovnakom období (s vačším dórazom na neobchodné záležitosti, menej 

formálnych a viac rozmanitějších integračných dohod atď.

3. nový regionalizmus sa odvolává na vývoj nových teorií regionálnej integrácie 

(například spojenie medzi regionalizmom a globalizáciou).

4. A nakoniec, nový regionalizmus zahřňa aj nové metodické přístupy, pokial’ ide o 

fenomén regionálnej integrácie (znovu objavuje komparativně štúdie, zdórazňuje potřebu 

interdisciplinámej aproximácie, poukazuje na preferenciu výskumu orientovaného na reálne 

problémy.

120 De Lombaerde, P. (2003). Book R eview  o f  ‘N ew  Regionalism in the Global Political Ekonomy. Journal o f  

Common M arkét Studies. Vol. 41 č. 5, s. 968-969.

121 USA navrhli roku 1982 nové kolo rokovaní GATT, avšak nedostalo sa im odozvy od ostatných štátov. USA  

teda začali s diskriminačnou obchodnou politikou: ochranárske opatrenia, agresívny unilateralizmus 

a vyjednávánia o FTA s Kanadou, Izraelom a Karibskou oblasťou. Ostatné krajiny mali obavy zo straty 

obchodných pozícií, boli si vědom é toho, že medzinárodné obchodné právo ich chráni. Preto nakoniec súhlasili 

so zahájením Uruguajského kola a so  začlenením tém, ktorá boli dóležité pre U SA, do vyjednávacej agendy. 

Uruguajské kolá dávali aspoň záruku váčšieho regionálneho trhu. K najvačšiemu reálnemu oživeniu  

regionalizmu došlo v  LA. Uruguayské kolo bolo nakoniec úspěšně dokončené a zároveň došlo k založeniu  

WTO, ktoré dostalo silnější mandát (oproti predchádzajúcemu rámců GATT) k dohFadu nad světovým  

obchodom. Bola tak zažehnaná hrozba prenesenia váhy z multilateralizmu na regionalizmus.
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1.6 Integrácia a jej ekonomické, politické a bezpečnostně aspekty

Zo sémantického hPadiska možno na integráciu pozerať ako na proces zlučovania častí 

do jedného celku. Interpretácia tohto pojmu v takomto ponímaní móže byť, pochopitePne, 

vePmi široká a móže zasahovat’ do rozmanitých oblastí. K rozšíreniu používania pojmu 

integrácia na označenie medzinárodných vzťahov nepochybne vePkou mierou přispěli 

procesy, ktoré začali prebiehať po druhej světověj vojně medzi priemyselne vyspělými 

krajinami najma západnej Európy. Boli to procesy, ktoré směrovali k zjednocovaniu 

jednotlivých krajin alebo skupin krajin, a to v najróznejších oblastiach, najma v oblasti 

ekonomickej, politickej avojenskej.

Pretože sa nepodařilo přesadit’ integráciu západoeurópskych krajin vo všetkých 

smeroch súčasne, na každom z uvedených úsekov sa podnikli mnohé pokusy, aby sa dosiahol 

aspoň v príslušnom smere koordinovaný, harmonizovaný postup. Niektoré z pokusov 

stroskotali skór, ako sa podnikli prvé kroky k ich naplneniu, rozhodne však třeba 

skonštatovať, že sa stali príkladom k integrácii aj na iných kontinentoch a že boli nápomocné 

pri naštartovaní a usměrňovaní integračných procesov aj v Latinskej Amerike.

Pojem integrácia představuje ďalší z mnohých nejednoznačne definovatePných 

fenoménov súčasnosti. Má viac významov, je  sprevádzaný róznymi javmi a viaceré 

publikácie pracujú s početnými představami a definíciami integrácie, dokonca sa autoři nie 

vždy zhodnú v delení jej jednotlivých skupin. K tomuto pojmu sú pričlenené aj ďalšie 

terminologické označenia, ako například hospodářské zjednotenie alebo vzájomný dynamický 

rozvoj. Samotný pojem integrácia obsahuje rozdielne úrovně a je často chápaný ako:

> existencia róznych stupňov hospodářského zjednotenia

> prezentácia súladu hospodářského zjednotenia, ktoré je determinované dynamickým

vývojom a úzkými formami intenzívnej a prehlbujúcej sa spolupráce
• • . . .  . 122> najvyššia forma intemacionalizácie ekonomiky.

Integrácia je teda chápaná ako proces, kedy skupina Pudí povodně zdražená v dvoch či 

viacerých nezávislých štátoch vytvoří politický celok, ktorý je  možné označit’ ako

122 Nováčkové a kol. (2000). Európska integrácia - od  Řím a cez M aastricht p o  Amsterdam . Bratislava: 

Eurounion, s. 36.
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spoločenstvo.123 V nasej práci nepředstavuje integrácia konkrétnu, úzko defmovanú formu. 

Ako pracovnú definíciu móžeme teda prijať formuláciu, pod ktorou sa integráciou rozumie 

zbližovanie, spájanie a zjednocovanie jednotlivých častí (štátov) do celku za účelom 

rozvíjania výhod a úžitku.

Teorie regionálnej integrácie sa zaoberajú róznymi aspektmi vytvárania regionálnych 

integračných zoskupení - napr. ekonomické zbližovanie, alebo interakciu inštitúcií členských 

štátov (neofunckionalizmus, federalizmus či intergovernentalizmus). Vysveďujú teda to, 

akým spósobom sa formujú regionálne organizácie, celky a ako pósobia na nečlenské krajiny, 

či ostatné regionálne celky. Sledujú tiež zapojenie regiónov do medzinárodného systému a 

vonkajšie negatívne a pozitivně vplyvy světových vePmocí na formovanie a fungovanie 

regiónov, integračných zoskupení. Doposial’ neexistuje zhoda na základných pojmoch, ktoré 

by procesy regionálnej integrácie charakterizovali. Tento stav je  odrazom skutočnosti, že 

rozvoj intenzívnejších vazieb medzi regiónmi je relatívne novým fenoménom v 

medzinárodných vzťahoch. Medziregionálne vzťahy sú pravděpodobně dósledkom ďaleko 

širších procesov, ktoré premieňajú súčasný medzinárodný systém, a to procesy globalizácie a 

regionalizácie.124

Existujú rózne klasické teoretické přístupy regionálnej integrácie, ako sú rozvojové 

teorie, teorie fúnkcionalizmu a neofunkcionalizmu, trhovo orientované neoliberálne teorie, 

ad-hoc, či transformatívne teorie. Najpokročilejšia forma regionálnej integrácie je rozvojová 

integrácia, ktorá je charakterizovaná inštitucionalizáciou a zdórazňuje potřebu úzkej politickej 

spolupráce od zahájenia integračného procesu, podporuje koordináciu výroby, vyšší stupeň 

štátnej intervencie, kompenzačné programy spravované regionálnymi fondmi, alebo 

Specializované banky a koordinovaný regionálny rozvoj priemyslu. Tento typ integrácie je 

v súčasnosti představovaný ako norma, ktorú stelesňuje Európskej únia a mal by sa stať 

snahou všetkých ostatných regiónov na svete v boji proti ich rozvojovým výzvám.

123 Pentland, Ch. (1973). Integrational theory and european integration. London: Faber and Faber, s. 21.

124 Sanahuja, J.A. (2007). Regiones en construcción, interregionalismo en revisión. La UE y  el apoyo a la 

integración latinoamericana. In F reres et al. Sirve e l diálogo po lítico  entre la  Unión Europea y  Am érica latina? 

Madrid: Fundación Carolina, 2007, s. 3.
125 Mittelman, J. H.; Falk, R. (2000). Sustaining American Hegemony: The Relevance o f  Regionalism? In 
Hettne, A.; Inotai, A.; Sunkel, O. (eds.) N ational Perspectives on the New Regionalism in the North. London: 
Macmillan, s. 115-116.
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Rozdiel medzi čisto regionálnou spoluprácou a regionálnou integráciou je  dóležité 

zdórazniť. Regionálna integrácia by mala byť koncepčne odlišená od jednoduchej, t j .  

neinštitucionalizovanej a zvyčajne nestálej regionálnej kooperácie alebo spolupráce.

Kooperácia představuje klasickú spoluprácu medzi štátmi. Na jej prehlbenie móžu byť 

zriadené orgány, ktoré však nekonajú vo vlastnom mene, nemajú vlastnú právnu subjektivitu. 

Konajú teda v mene štátov. V opačnom případe by sa jednalo už o medzinárodnú organizáciu 

s odvodenou právnou subjektivitou, ktorá by mala konať v mene zastúpených štátov a 

disponovat’ právomocami umožňujúcimi zavázovať členské štáty. Pri podrobnom skúmaní 

medzinárodných organizácií však dospejeme k názoru, že existujú aj medzinárodné 

organizácie kooperačného charakteru, ktoré nám narúšajú snahu o ich jednoznačná 

klasifikáciu.

V momente, keď sa nadnárodné regionálne organizácie stanů nadnárodnými 

regionálnymi politickými zriadeniami -  t.z. po získaní (aj keď len obmedzenej) kapacity

konať na vlastnú pást’ iniciováním návrhov, rozhodováním alebo implementáciou politik -
126potom sa proces změní z regionálnej kooperácie na regionálnu integráciu . Dosahujú to 

vytvořením spoločných a trvalých inštitúcií, ktoré dokážu rozhodovat’ a byť závazné pre 

všetkých členov. ČokoFvek menej dósledné ako zvýšenie obchodných tokov, podpora elit, 

alebo presadzovanie symbolov spoločnej identity móže zvýšit’ pravděpodobnost’, že integrácia 

bude len mýtusom127. Akademici ako Schmitter a Kim sú explicitní vo svojom presvedčení, 

že tento druh "regionálnej integrácie je  žiaducim javom v severovýchodnej Ázii (a iných 

rozvojových regiónoch světa) "a mala by byť snaha o jej rozšírenie s ciel’om podpořit’ 

rozvojové záujmy v týchto regiónoch128. CieFom regionálnych integračných zoskupení je
1 TQ

dosiahnuť určitý stupeň hospodárskej spolupráce či integrácie .

126 Schmitter, P.; Kim,S. (2007). Comparing Processes o f  Regional Integration: European 'Lessons' and 

Northeast Asian Reflections. Italy: European University Institute, s. 7-8.

127 Schmitter, P.; Kim,S. (2007). cit.d., s. 13

128 Schmitter, P.; Kim,S. (2007). cit.d., s. 14

129 Ekonomický regionalizmus móže byť chápaný ako hospodářská politika státu, ktorá vedie k liberalizácii 

vzťahov medzi dvoma alebo viacerými krajinami, a prispieva tak k ich těsnějším vazbám a vzájomnej integrácii. 

Bližšie v: Cihelková, E. (2007). N ový regionalismus: teorie a  případová  studie (Evropská unie)... cit dílo, str. 6.
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1.6.1 Inštitucionalizácia ako dóležitý prvok integrácie. Vyťváranie regionálnych 

organizácií

Regionálne organizácie sú jedným z druhov medzinárodných organizácií. Unia 

medzinárodných asociácií (UIA) definuje medzinárodnú organizáciu ako organizáciu 

založenu dohodou medzi tromi, alebo viacerými národnými štátmi a majúci stálu a aktívnu 

činnosť vyvíjajúce sekretariát.130 Ak sa zameriame konkrétnejšie na medzinárodné vládne 

organizácie, potom definíciu špecifikujú Margaret Kams a Karen Mingst; zdórazňujú, že v 

tomto případe je zavázujúca formálna medzivládna dohoda131. Autorky medzinárodnej 

vládnej organizácie odlišujú podFa róznych kritérií, medzi ktoré patří veFkosť členskej 

základné, příslušnost’ členských štátov k jednému alebo viacerým geografickým regiónom, či 

množstvo spoločných záujmov132. Organizácie je regionálna, ak je členstvo alebo zameranie 

obmedzené na kontinent alebo subkontinentálnu oblasť. Regionálne organizácie móžu byť 

rozdelené podl’a rovnakých linii ako organizácie globálně, t.j na organizácie so všeobecným 

ciePom: bezpečnostné, ekonomické, funkčné a technické.133 Americký profesor politických 

vied E. B. Haas rozdělil regionálne organizácie na vojensko-politické, ekonomické 

a zmiešané.134

PodFa štatistickej analýzy vojenské organizácie znižujú riziko medzinárodných sporov
135 •medzi členskými štátmi viac ako akýkoPvek iný typ medzinárodných organizácií . Aj 

napriek ich relatívnej efektivite stratili regionálne vojenské aliancie v dósledku zásadných 

premien medzinárodného systému (t.j zániku bipolámeho systému, globalizácie, prudkého 

zníženia počtu medzištátnych ozbrojených konfliktov)136 vel’kú časť svojej príťažlivosti a ich 

počet zostáva zhruba od konca 50. rokov 20. storočia konštantný. Oproti tomu počet 

ekonomických regionálnych organizácií prudko narastá. Nový regionalizmus kladie veFký

130 Conventional Categories, http://www.uia.org/organizations/orgtvpes/orgtvpec.php. 2 .11.2009
131 Karns, M.P.; Mingst,K.A. (2004). International Organizations. The Politics and Processes O f G lobal 
Governance. N ew  York: Lynne Rienner Publisher, s. 7

132 Karns, M.P.; M ingst,K.A. (2004). cit.d., s.7.

133 Karns, M.P.; M ingst,K.A. (2004). cit.d., s.47.
134 Haas, E. B.; Rowe, E. T. (1973). Regional Organizations in the United Nations: Is there Externalization?. In 
International Studies Quarterly. V ol. 17, Iss. 1 . ,  s. 3-54).
135 Leskiw, CH. S. (2002). Sown fo r  Peace? International O rganizations and Interstate Conflict. Nashville: 
Vanderbilt University, s. 39-105.

136 Karns, M.P.; Mingst,K.A. (2004). cit.d., s. 145-147.
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• • • *• «137doraz na uvoPňovanie obchodných bariér a celkovú ekonomickú i politická liberalizáciu. 

Hranice medzi jednotlivými typmi regionálnych organizácií sa tak čiastočne stierajú a 

hospodářská integrácia má priamy vplyv tiež na bezpečnostmi situáciu. V zmysle Haasovej 

klasifikácie nový regionalizmus postupné mení všetky významné regionálne organizácie na 

zmiešané.138

Medzi teóriami, ktoré predpokladajú vývoj k inštitucionalizovanej regionálnej 

integrácie sú teorie, tzv. funkcionalizmu a neofunkcionalizmu, ktoré bol i výrazným spósobom 

uplatněné pri štúdiu európskej ekonomickej integrácie a dnes sa radia skór medzi 

politologické teorie. Medzi institucionálně přístupy patria tiež intergovemmentalizmus 

(medzivládny přístup) Andrewa Moravcsika, podPa ktorého je integrácia ovplyvnená a 

usměrňovaná medzivládnymi negociáciami.

Póvodný tvorca neofunkcionalistických teorií139, Ernst Haas, ktorý rozpracovává 

Mitranyho teóriu rozlišuje 3 fázy integrácie: v prvej fáze dochádza k funkčnému prelievaniu, 

v druhej dochádza k politickému pretekaniu, t.j. k postupnej konvergencii záujmov v určitých 

oblastiach, v tretej fáze dochádza k vytváraniu prelievania, cultivated spill-over, t.j. k vzniku 

nadnárodnej inštitucionálnej štruktúry. Funkčná spolupráca v jednej oblasti viedla podPa E. 

Haasa k slávnemu konceptu spill-over (prelievaniu) do iných oblastí, a tým sa vytvárala

137 Například krajiny Južnej a Východnej Európy pred vstupom do EU nie len že zrušili colné bariéry voči 
ostatným členským štátom, ale boli nútené vybudovať tiež fungujúci demokratický politický systém a 
konkurencieschopné trhové hospodárstvo. Podobné tiež niektoré latinskoamerické regionálne obchodné dohody 
(například Mercosur) obsahujú klauzule týkajúce sa bezpečnosti, zahraničnej a vnútornej politiky, iné zase v 
případe vypuknutia medzinárodnej roztržky poskytujú inštitucionalizované mechanizmy urovnávania konfliktov 
(například OAS). Tieto obvykle zahrňujú mediáciu, arbitráž, rozhodnutie nadnárodného súdneho orgánu či 
neformálne ad hoc mechanizmi riešenia konfliktov. Viac: Manfield, E. D.; Milner, H. V. (1999). The N ew  Wave 
of Regionalism. In International Organization. Vol. 53., s. 589-622.

138 Haas, E. B.; Rowe, E. T. (1973). Regional Organizations in the United Nations: Is there Externalization?. In 

International Studies Quarterly. Vol. 17, Iss. 1., s. 26.

l39Neofunkcionalizmus sa stal prakticky až do 70. rokov oficiálnou teóriou európskej integrácie. Teoretický 

model rozpracoval predovšetkým Ernst Haas v práci „The Uniting o f  Europe. Political, sociál, and economic 

forces 1950-1957“. Neofunkcionalizmus je  určitým hybridom medzi funkcionalizmom a transakcionalizmom, 

ale objavujú sa tu aj federalistické prvky. Táto teória vychádzala z empirických skúseností získaných štúdiom 

činnosti Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO)

1. Hlavnými aktérmi integrácie sú elity (predstavitelia podnikatelských zvazov, odborov, byrokracie, politikov 

a iné., skúmanie postojov a názorov elit je  jedným zo základných postupov neofunkcionalistov)

2. Sektorové poňatie integrácie (integrácia začína v relatívne obmedzenom počte zvolených sektorov a 

postupné sa rozširuje do ďalších

3. Teória prelievania (spill-over)= kfúčový termín neofunkcionalizmu

4. Vysoký úrad ESUO = nositel’ supranacionality a motor integrácie
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regionálna interdependencia. Integrácia je  charakterizovaná depolitizáciou integračného 

procesu a absenciou akýchkoPvek regionálnych organizácií, ktoré by však, nakoniec a 

postupné mohli viesť k vytvoreniu politických nadnárodných inštitúcií.140

1.6.2 Klasifikácia ekonomickej a politickej integrácie

Integrácia, ako ju poznáme, móže nadobúdať najróznejšie podoby. Najčastejšie sa 

střetáváme s integráciou ekonomickou, politickou a vojenskou. V historii převažovala 

integrácia politická a vojenská, zatial’ čo ekonomická politika jednotlivých štátov mala skór 

charakteristiku protekcionizmu a ekonomickej integrácii nenahrávala. Tá sa začala 

presadzovať až na konci 19. storočia a naplno sa rozvinula v 20. storočí. VzhPadom ktomu, 

že ekonomická integrácia hrá v našom případe najvýznamnejšiu rolu, je  potřebné definovat’ 

jej jednotlivé štádiá. Pre tento účel bude použité vymedzenie vytvořené profesorom z John 

Hopkins University - Béla Balassom, americkým ekonómom maďarského póvodu, ktorého 

kniha Theory o f  Economic Integration z roku 1961 je  dodnes hojné citovaná a považovaná za 

základné dielo v teorii ekonomickej integrácie. Béla Balassa je autorom teorie integračných 

stádií, ktorá je  dodnes základným pilierom celej teorie ekonomickej integrácie a to od 

najnižšieho stupňa integrácie, zóny voPného obchodu, až po hospodársku a menovú úniu. Na 

konci bude spomenutá aj únia politická, ktorú už nemóžeme považovat’ za štádium 

ekonomickej integrácie.14’

Najnižším stupňom integrácie je vytvorenie zóny voPného obchodu. Spočívá 

v postupnom odstranění všetkých obchodných prekážok, nielen v redukcii colných tarif vo 

vzájomnom obchode, čo znamená, že sa tovar móže medzi členskými štátmi zóny voPne 

pohybovat’. K odstráneniu prekážok nedochádza okamžité po podpísaní zmlúv, ale vo vačšine 

prípadov sa uplatňuje přechodné obdobie. Střetáváme sa s obmedzením či vyňatím niektorých 

komodit z voPného pohybu tovaru.142 Voči třetím štátom si štáty ponechávajú svoje 

pravomoci a upravujú si vzťahy s nimi samostatné. Tovar pochádzajúci z krajiny mimo zóny 

podlieha colným sadzobníkom štátu vstupu, ktorým sa móže štát od štátu líšiť, preto je nutné, 

aby boli medzi štátmi zachované colné kontroly zabraňujúce prieniku tovaru zo štátu zóny

140 Pozři napr. Haas, E. B.; Rowe, E. T. (1973). Regional Organizations in the United Nations: Is there 
Externalization?. In International Studies Quarterly. Vol. 17, Iss. 1.

141 Balassa, B. (1966). Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda.

142 Ide najma o poFnohospodárske výrobky.
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snižšou sadzbou na trh štátu so sadzbou vyššou.143 Takisto býva zvykom vytvárať spoločné 

riadiace orgány. Podmienky sa zvyknu vzťahovať na všetky druhy tovarov, 

poPnohospodárske produkty však často bývajú predmetom výnimiek.

Vyššou formou integrácie než zóna voPného obchodu je colná únia. Jej formovanie 

prichádza v dvoch fázach. V prvej dochádza k odstráneniu bariér obchodu vo vnútomých 

hraniciach únie. V druhej potom následuje vytvorenie a zavedenie spoločnej obchodnej 

politiky voči třetím krajinám a sformovanie nadnárodného orgánu riadiaceho oblasť 

zahraničného obchodu. Spoločná obchodná politika umožňuje voPný pohyb všetkého tovaru, 

ktorý už raz vstúpi na trh v členskom štáte, po celej unii, nie sú teda třeba vnútomé colné 

kontroly, ako to bolo pri zóne voPného obchodu. Táto forma je pre dovozců nevýhodná tým,

že mu neumožňuje zvoliť najvhodnejšiu krajinu, s najnižšou sadzbou pre vstup výrobku na
, . 1 4 4integrovaný trh.

Třetím stupňom ekonomickej integrácie je  spoločný trh, ktorého ciePom je okrem 

voPného pohybu tovaru ako u colnej únie aj voPný pohyb pracovníkov, služieb a kapitálu. 

Odstránenie bariér voPného pohybu služieb a kapitálu si vyžaduje omnoho vačší stupeň 

kooperácie medzi štátmi než colná únia.

Hospodářská a měnová únia je  štvrtým a posledným štádiom ekonomickej integrácie, 

ktoré v sebe zahrnuje všetky prvky spoločného trhu. Státy ďalej koordinujú svoje hospodářské 

politiky a zavedením spoločnej meny odstraňujú překážku v podobě róznych kurzov, 

možnosti ich kolísania a nutnosti přepočtu zjednej meny na druhů. Prijatím spoločnej meny 

sa štáty vzdávajú práva emisie meny a možnosti upravovat’ jej hodnotu. Právomoci v oblasti 

monetárnej politiky sú přenesené na nadnárodný orgán, spoločnú centrálnu banku. V oblasti 

fiškálnej politiky je potřeba aspoň čiastočne harmonizovat’ daňovú sústavu a dodržovat’ 

vyrovnanosť veřejných rozpočtov k udržaniu stability meny a celej ún ie .145

143 König, P.; Lacina, L.; Přenosil, J. (2008). Učebnice Evropské integrace. 2. aktualizované vydání. Brno: 

Barrister & Principal, spol. s. r. o., Dotisk 2008. s. 92-93.

144 König, P.; Lacina, L.; Přenosil, J. (2008). cit.d., s. 100-101.

145 Nováčková a kol. (2000). Európska in tegrácia-od Rima cez M aastricht p o  Amsterdam. Bratislava: Eurounion, 

s. 40.
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Profesor B. Balassa ako představitel’ skór liberálneho prúdu teorie ekonomickej 

integrácie zastával názor, že integrácia bude i z fázy colnej únie viac menej automaticky 

pokračovat’ do ďalších fáz, aby nakoniec skončila vznikom úplnej hospodárskej únie a 

následne došlo taktiež k prirodzenému pokračovaniu integrácie do fázy politickej únie. Colná 

únia je  v tejto teorii považovaná za východiskový bod pre ďalšiu integráciu.146

B. Balassa uvádza ešte stádium úplnej ekonomickej integrácie, pre ktoré sú ale viacej 

ako ďalšia ekonomická integrácia dóležité prepojenia v ostatných sférách-zahraničnej, 

bezpečnostnej, obrannej avnútomej politike.147 Móžeme uvažovat’, že týmto štádiom myslí 

politickú úniu. Politická únia je akási nadstavba po dosiahnutí posledného stupňa 

ekonomickej integrácie, hospodárskej únie, o ktorý sa móžu spolupracujúce štáty usilovat’. 

Politická spolupráca samozrejme v určitej miere existuje, ako je vidieť, aj v predchádzajúcich 

stupňoch integrácie. Pre politickú úniu je však typickou črtou okrem úzkej spolupráce 

aj vznik nadnárodných inštitúcií zastupujúcich spoločné záujmy únie v oblasti bezpečnostnej 

a zahraničnej politiky. Politická únia móže mať formu konfederácie, federácie, připadne
148čiastočne prvky oboch.

Jednotlivé štádiá móžeme nájsť v integračných zoskupeniach na celom svete, avšak 

nie vždy v čistej podobě, ako je popisovaná. Tiež dosiahnutie jedného zo štádií nemusí nutné 

znamenat’ len předstupeň ďalšej integrácie. Vždy záleží na vnútornej politike jednotlivých 

štátov a ich ochotě ďalej spolupracovat’. Pre niektoré štáty je  celkom dostačujúce dosiahnutie 

pásma voFného obchodu, zatiaF čo ďalšie vedome smerujú ku spoločnému trhu, připadne až 

k hospodárskej únii.

Iným kritériom je otázka formálnosti, kde sa rozlišuje “integrácia formálna” 

{integraíion by design) vyplývajúca zo zmluvných závazkov a “urýchlená integrácia” 

(integraíion by emergence) zdórazňujúca harmonizáciu politik a regulačných rámcov, kde 

štáty jednajú kolektívne bez formálnych závazkov.

Proces integrácie móže byť taktiež vymedzený dvomi úrovňami. Jednak móžeme

146 Balassa, B. (1966). Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda, s. 78.

147 Urban, L. (2002). Evropský vnitřní trh a příprava  České republiky na začlenění. Praha : LINDE Praha, a. s. , 

s. 18-19.

148 König, P.; Lacina, L . ; Přenosil, J. (2 0 0 8 )). cit.d., s. 113-114.
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hovoriť o funkcionálnej integrácii, ktorá předpokládá liberalizáciu, odstránenie umělých 

obchodných prekážok medzi štátmi a jednak o inštitucionálnej integrácii, kedy sa jedná o 

závazné postupy národných štátov, ktoré boli dojednané spravidla v rámci nejakej 

medzinárodnej organizácie. Je teda potřebné rozlišovat’ medzi medzinárodnou ekonomickou 

integráciou ako objektívne existujúcim procesom, ktorý je založený na voFnom pohybe 

tovaru, pracovných sil a kapitálu, avšak tento nemusí automaticky viesť k ideálnemu riešeniu 

medzinárodných ekonomických vzťahov a integračnými opatreniami, t j .  vědomými 

politicko-ekonomickými aktmi, ktoré prijímajú jednotlivé integračné zoskupenia štátov.149 

Samotný rozdiel medzi ekonomickou a politickou integráciou nie je  jednoznačný, pretože 

mnohé (ekonomické) integračné tendencie sú politicky inšpirované, popřípadě nemóžu 

existovat’ v politickom vákuu.

1.6.3 Bezpečnostná regionalizácia

Problematikou regionálnej bezpečnosti a bezpečnosti sa dnes zaoberá mnoho autorov, 

a výběr zdrojov preto poskytuje široké možnosti. V otázke regiónov stavia kapitola najma na 

výskumoch odbomíkov na problematiku regionálnej bezpečnosti Louise Fawcettové, B. 

Buzana a O. Weavera. Spoločným menovatel'om v prácach týchto autorov je inklinácia k 

regionalizmu ako k funkčnému prejavu subsidiarity a stále dóležitejšej a užitočnejšej forme 

medzinárodnej spolupráce.150

Na svet, geopolitické usporiadanie a medzinárodné dianie možno nazerať mnohými 

spósobmi. Móžeme ich vnímat’ ako celok poskladaný zo suverénnych štátov, ako globálny 

priestor utváraný střetáváním veFkých mocenských celkov, ale aj ako mozaiku regiónov 

jedinečného historického, kultúrneho či ekonomického charakteru s komplexnými vnútornými 

a vonkajšími vzťahmi. Každý z týchto pohl’adov má v rámci bezpečnostných štúdií svoje 

špecifiká a svoje výhody, je  to však právě regionálne měřítko, ktoré v dobe meniaceho sa 

strategického prostredia poskytuje najvyváženejšiu perspektivu. Obdobie studenej vojny, 

události spojené s dekolonizáciou, ale i koniec bipolámeho súperenia a vlna tzv. nového 

regionalizmu viedli v posledných 50. rokoch k vytvoreniu množstva multilaterálnych

149 Šibl, D .(1997). M edzinárodná ekonomická integrácia a Európska únia. Bratislava: Ekonom, s. 29.

150 V kontexte bezpečnostných štúdií označuje pojem subsidiarita závěr, že ak móže byť bezpečnosť 

skúmaná z globálneho pohl’adu, musí byť možné uplatniť rovnaké pozorovacie postupy aj v  rámci 

menších, v tomto případe regionálnych, jednotiek.
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regionálnych organizácií po celom svete. V tomto období vznikli okrem iných například 

Severoatlantická aliancia (ďalej len NATO), Európske spoločenstvo/Európska únia (ďalej len 

ES/EU), Arabská Liga národov, Africká únia, Združenie štátov juhovýchodnej Ázie (ďalej len 

ASEAN), Organizácia pre bezpečnost’ a spoluprácu v Európe (ďalej len OBSE) a mnoho 

ďalších. Bezpečnostná spolupráca zastávala v tomto procese vždy vePmi dóležité postavenie 

a ak nebola primárným ciePom spolupráce (NATO, OBSE), bola vždy aspoň jej významnou 

súčasťou (ES/EU, ASEAN, Africká únia, atď.).151

Výskům regiónov nám umožňuje adresovat’ túto změnu, ku ktorej v posledných 

piatich dekádách došlo. Sústredí sa na vzájomné interakcie medzi štátmi na jasné 

vymedzenom a prehFadnom priestore, ktorý je len zriedka určovaný výhradně zemepisnými 

predpokladmi a v ktorom najdóležitejšiu úlohu hrajú spravidla pojmy ako regionálna identita, 

spoločná historická skúsenosť či rovnaké kultúme znaky. L. Fawcettová z Oxfordskej 

univerzity charakterizuje vnímanie regiónu a regionalizmu nasledovne:

„Pre niekoho je  pojem , región ‘ jednoduchým označením geografickej reality, obyčajne zhluk 

štátov zdielajúcich spoločný priestor na planete. Tento typ regiónu móže byť velký kontinent, 

alebo malá skupina susediacich štátov. (...) Z  inej perspektivy je  možné regióny vnímat’ ako 

jednotky či ,zóny‘ zložené zo skupin, štátov či teritorií, ktorých členovia vykazujú nějaký 

identifikovatelný vzorec chovania. Takéto systémy sú menšie než medzinárodný systém štátov, 

ale váčšie než akýkolvek individuálny stát. (...) Iný přístup prirovnáva regióny k štátom v 

zmysle představy komunity: štáty alebo 1’udia drží pohromadě spoločná skúsenosť či identita, 

zvyklosti a obyčaje. “I52

Ako uvádzajú B. Buzan a O. Waever, výskumu bezpečnosti dominujú dve extrémne 

úrovně analýzy -  národná a globálna. Za extrémne sú považované preto, že sa zaoberajú 

dvoma krajnými pólmi bezpečnosti a neberu do úvahy nič, čo by sa mohlo nachádzať medzi 

nimi. Ani jeden z týchto extrémnych pólov přitom nedokáže adresovat’ otázky bezpečnosti v 

ich plnom rozsahu. ,flárodná bezpečnost’ (...) nie je  sama o sebe zmysluplnou úrovňou 

analýzy. Pretože bezpečnostná dynamika je  prirodzene o vzťahoch, žiadna národná

151 Bailes, A. J. K.; Cottey, A. (2006). Regional Security C ooperalion in the E arly 21st Century. 

http://yearbook2006.sipri.org/files/yb06ch04.pdf, [3/2010].

152 Fawcett, L. (2004). Exploring Regional Domains: A Com parative History ofR egionalism . International 

Affairs, vol. 80, č. 3, s. 432.
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bezpečnost’ nie je  sebestačná,“ 153 Druhý extrémny pól, t.z. úroveň globálna, zase pracuje s

příliš univerzálnou představou bezpečnostne previazaného světa, teda s představou, ktorá

podl’a B. Buzana a O. Weavera nezodpovedá realite. „Svet nie je  tesne bezpečnostne

previazaný a o problémoch váčšiny krajin má že byť na tejto všeobecnej

rovině povedané len velmi málo. 1,154 Regionálna úroveň tak podl’a nich poskytuje ideálny

kompromis.

Aj preto hrá výskům regiónu a sub-regiónu v bezpečnostnej analýze stále 

významnejšiu úlohu.155 Toto měřítko poskytuje ideálne podmienky pre prolnutí národného a 

globálneho měřítka, kde je možné na dostatočne veFkom priestore podrobné skúmať všetky 

externality a vzájomné vzťahy bez sústredenia sa na jediný subjekt analýzy a zároveň 

nepodliehať generalizácii a přílišnému zjednodušeniu globálneho měřítka. Dóležitosť 

regiónov v bezpečnostnej analýze naviac v posledných rokoch dramaticky vzrástla, a to najma 

v nadvaznosti na rozpad bipolámeho súperenia a mimoriadne tiež na teroristické události z

11. septembra 2001 v New Yorku. Obidve tieto události přispěli k tomu, že je  dnes 

spochybňovaná schopnost’ a kapacita medzinárodného systému ako celku reagovat’ na změny 

v medzinárodných vzťahoch a v poňatí bezpečnosti.

153 Buzan, B. -  Waever, O. (2003). Régions and Powers: The Structure o f  International Security.

Cambridge: Cambridge University Press, s. 43.

l54Buzan, B. -  Waever, O. (2003). cit.d., s. 68.

155 Za regióny bývajú všeobecne považované skór vačšie územné celky, najčastejšie celé kontinenty: Afrika, 

Amerika, Ázia, Európa, Oceánia. M óžeme sa však stretnúť aj s menšími regiónmi ako je  Blízky východ, 

Juhozápadná Ázia, Latinská Amerika, a pod. Za sub-regióny sú považované menšie celky v rámci kontinentov- 

stredná Európa, Balkán, a pod. Viac: Bailes, A.; Cottey, J.K. (2006). cit. d, s. 16.
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Kapitola 2 Integrácia latinskoamerického regiónu

CiePom tejto časti práce je  načrtnut’ súčasný latinskoamerický regionalizmus na pozadí 

literatury nového regionalizmu. Po tom, ako boli detailne zanalyzované teoretické základy 

nového regionalizmu v úvodnej teoretickej časti, je hlavným cieFom tejto kapitoly 

identifikácia konkrétných charakteristik regionalizmu v Latinskej Amerike. Časť práce sa 

zameria na asymetrie v regionálnej integrácii a zároveň podrobné zanalyzujeme komplexnost’ 

a historický vývoj regionálnej integrácie v Latinskej Amerike.

Z laického pohPadu sa Latinská Amerika zdá byť jednoliatym celkom, ktorý má 

spoločnú históriu, vyznává přibližné rovnaké hodnoty, ktorého obyvatelia hovoria rovnakým 

jazykom (španielčina), alebo příbuznými románskými jazykmi (portugalčina alebo 

francúzština) a ktorý z ekonomického hPadiska představuje obrovský potenciálny trh. Je 

zřejmé, že ak sa nad významom pojmu Latinská Amerika zamyslíme hlbšie, dospejeme 

k závěru, že táto oblast’ má nielen vePa spoločného, ale že je  zároveň róznorodá, čo móžeme 

pozorovat’ na počte skupin obyvatePstva, štátov, stupňov ekonomického rozvoja či iných 

demografických, alebo socioekonomických ukazovatePov. Často býva označovaná róznymi 

politickými adjektívami, ktoré ju hodnotia aj protichodnými termínmi ako slobodnú, 

demokratickú, nachádzajúcu sa v permanentnej hospodárskej krize, zmietanú občianskymi 

vojnami, s nestabilnými politickými systémami, přerušovanou demokraciou156 včele 

sdiktátormi alebo populistami. Vyššie uvedené termíny sú jasným indikátorom 

nehomogénnosti celku s názvom Latinská Amerika. V skutečnosti je táto krajina tvořená zo 

štátov, ktoré sa od seba v mnohom vePmi odlišujú. Co je ale dóležitejšie, tieto krajiny 

nachádzajú čoraz viac spoločných dóvodov vedúcich k integrácii a integračných zoskupení 

v regióne pribúda. Celkovo rozoznávame v Latinskej Amerike tri druhy geografickej 

integrácie -  hemisférickú, regionálnu a subregionálnu.

2.1 Historický kontext integrácie v Latinskej Amerike

Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa nový regionalizmus označuje ako jeden 

zhlavných rysov hospodářských a zahraničných politik latinskoamerických krajin v období

156 Dvořáková, V.; Kunc, J. (2001). Latinskoamerická demokracie s přestávkami. M ezinárodní politika, roč. 25, 

č.3, s.6.
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po studenej vojně. Množstvo endogénnych a exogénnych faktorov vysvetl'uje jeho existenciu, 

póvod a vývoj. Pokúsime sa načrtnut’ zárodky latinskoamerického regionalizmu 

a zanalyzovať vývoj v novodobej historii regiónu.

História latinskoamerickej integrácie je přibližné tak dlhá ako história integrácie v 

západnej Európe. V rokoch 1582 až 1640 král’ Španielskeho kráPovstva, ktorý bol zároveň 

kráPom Portugalska, vytvořil spoločný obchodný blok na území svojich kolonií založený na 

princípoch merkantilizmu157. Napriek tomu ekonomická integrácia vtom  období nebola 

úspěšně dokončená. Po nadobudnutí nezávislosti španielske kolonie postupné definovali svoju 

vlastnú identitu, nanešťastie vyzdvihováním vzájomných rozdielov a nie hPadaním 

spoločných ciePov. Narastajúca vlna nacionalizmu priniesla rozpad španielskej říše ešte pred 

možnosťou napredovania v podobě integrácie. Túžba po jednote však naďalej přetrvávala a 

nebola obmedzená len na španielsky hovoriace teritóriá.

Po vyše troch storočiach koloniálnej nadvlády španielskeho impéria sa váčšine 

národov Latinskej Ameriky podařilo v priebehu prvej polovice 19. storočia získať 

nezávislost’. Mená vodcov ako Simón Bolívar, José San Martin a mnohých ďalších, ktorí 

inšpirovali a viedli tieto historické revolučné ťaženia za nezávislost’, so sebou dodnes nesú 

silnú symboliku. Simón Bolívar158 z venezuelského Caracasu, bol v čele oslobodzovacieho 

boja hned’ v niekoPkých juhoamerických krajinách. V čase Bolívarovho pósobenia sa 

juhoamerické krajiny ako prvé na svete relatívne úspěšně pokúšajú o nezávislosť od 

koloniálnych centier -  z formálnych španielskych a portugalských kolonií sa stávali 

neformálne britské a neskór severoamerické kolonie a v roku 1813 obsadil Bolívar Venezuelu 

a vyhlásil nezávislú republiku. V roku 1821 sa stal zakladatePom a prezidentom tzv. VePkej 

Kolumbie. Bola to federácia dnešnej Venezuely, Kolumbie, Panamy a Ekvádoru, ktorá bola 

mimo kontroly Španielov. Významnou mierou přispěl aj k oslobodeniu republiky Peru. Na 

časti jej vtedajšieho územia vznikla v roku 1825 republika Bolívia, ktorá nesie názov po jej 

zakladatePovi.

Jeho snahy o vysnívanú juhoamerickú integráciu sa však v tomto období neujali 

a tento prvý pokus o zjednotenie kontinentu zlyhal v dósledku súperenia vojenských špičiek,

157 to potvrďuje historické súvislosti medzi Európou a LA a dokazuje európsky vplyv na integráciu na tomto 

území ( pozři časť 5.2).

158 tiež prezývaný El Libertador (v překlade Osloboditel’)
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občianskych vojen a povstání. V roku 1826 zvolal stretnutie všetkých amerických štátov 

vPaname. Svojich delegátov na Kongres vyslali len štyri krajiny (vrátane Spojených štátov 

amerických), avšak neskór usporiadané kongresy latinsko-amerických štátov položili základ 

interamerickému systému.159 V roku 1910 bol Kongres sformalizovaný a dostal názov Pan- 

Americká Unia so sídlom v hlavnom meste USA — Washingtone, avšak toho sa už Simón 

Bolívar nedožil160. S odstupom času sa však ukazuje, že ideové dedičstvo Simona Bolívara 

začína byť aktuálně právě v dnešnej době.161

Latinská Amerika je región, ktorý získal v porovnaní s inými rozvojovými regiónmi 

politickú nezávislost’ relatívne skoro (v 19. storočí). Ekonomická formácia 

latinskoamerických spoločností bola ovplyvnená koloniálnou históriou ataktiež primárnými 

vývoznými produktmi, vďaka ktorým sa región inkorporoval do světového ekonomického 

systému až koncom druhej polovice minulého storočia. Pozíciu latinskoamerických krajin -  

exportérov poFnohospodárskych produktov, či nerastných surovin -  voči rozvinutým krajinám 

neuPahčila ani interdependenciu ich ekonomik na úrovni obchodu a investícií.

Od obdobia conquisty a kolonizácie až po prvú třetinu minulého storočia bola Latinská 

Amerika charakterizovaná svojim exportom -  v prvom rade koloniálnym a neokoloniálnym 

atiež v rámci světového ekonomického poriadku ako perifémym. Počas tohto dlhého obdobia 

boli vzájomné ekonomické vzťahy veFmi zriedkavé najma kvóli koloniálnym reštrikciám 

a neskór kvóli vývoznej štruktúre špecializovanej na dopyt industriálnych centier. Je teda zřejmé, 

že toto obdobie neposkytovalo vhodné politické, sociálně, či ekonomické podmienky pre rozvoj 

regionálneho integračného procesu.

Počas prvej polovici 20. storočia využívali vePké a středné ekonomiky v Latinskej 

Amerike medzinárodnú krízu spósobenú prvou světovou vojnou, hospodářskou krízou v 30. 

rokoch, či neskór druhou světovou vojnou na vlastný rozvoj industrializačného procesu 

národných trhov jednotlivých krajin. Tento proces, ktorý začal s ciePom preklenúť

159 Calvert, P.A.R. (2009). Integration in Latin Am erica. In: Regional Surveys o fth e  World, South America, 

Central America and Carribean. s.34.

160 zomrel na konci roku 1830
161 Bolívarove prejavy sú považované za prvé kroky kPukatej cesty k regionálnej integrácii a boli citované 
nespočetne krát v  posledných rokoch. Sú brané ako hybná sila integračného procesu Latinskej Ameriky. Viac v  
Mace, G. (1988). Regional Integration in Latin America: A  Long Winding Road, International Journal, Vol.
43/3.
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predchádzajúce nedostatky dovoznej substitúcie z krajin postihnutých spomenutými 

světovými krízami sa postupné konsolidoval prostredníctvom stimulačných a ochranných 

systémov, ktoré takto formovali industrializáciu a exportnú stratégiu ako náhradu zaň.

V podmienkach poměrně chráněných a uzavretých trhov, ktorých výrobky predtým neboli 

vystavené konkurencii na světových trhoch a pri nedostatku domáceho kapitálu pre 

uskutočnenie veFmi potrebnej reštrukturalizácie sa javil tento přechod na exportnú orientáciu 

ako nereálný.

Už desaťročia možno v celej vymedzenej oblasti sledovat’ formálnu integráciu, ktorá 

viedla k vzniku róznych dohod, neskór k vytváraniu politických zoskupení a ekonomických 

celkov, ktoré mali niekedy viac, inokedy menej obmedzenú autoritu a nie příliš dlhú dobu 

existencie. Prvé reálne snahy siahajú do obdobia po 2. světověj vojně, kedy sa krajiny 

Latinskej Ameriky začali penetrovať do procesu ekonomického rozvoja intenzívnejšie. Hlavným 

ciePom tohto procesu bola industrializácia a podpora vnútomého rozvoja. Základným

problémom, ktorý limitoval tento typ rozvoja bola nedostatečná dimenzia národných trhov.

V roku 1948 bola založená Hospodářská komisia OSN pre Latinskú Ameriku (Comisión
1 f i  9Económica para América Latina - CEPAL) . Pod jej intelektuálnym vplyvom sa počas 50. 

a 60. rokov vačšina latinsko-amerických krajin pustila do industrializačných programov 

as úsilím CEPALu začali krajiny podporovat’ ekonomický rast založený na předpoklade, že 

vysoké colné sadzby poskytnú dočasnú ochranu nerozvinutým ekonomikám. Stratégia

substitúcie dovozu předpokládala, že po istom čase, keď budú krajiny konkurencieschopné, 

už ochrana nebude potřebná. Táto vnútome orientovaná stratégia sa stala charakteristickou 

pre integračné zoskupenia až do konca 80-tych rokov, kedy se v kontexte vtedajšieho vývoja
• • 163světověj ekonomiky a krízy v regióne Latinskej Ameriky naplno odhalili jej slabiny .

Koncept integrácie prešiel róznymi štádiami ajedným z teoretických konceptov 

vývoja latinskoamerickej integrácie představuje Raúl Vernal-Meza, ktorý rozlišuje

nasledujúce fázy integrácie: prvá fáza zodpovedá perióde hnutia nezávislosti v krajinách 

Latinskej Ameriky, ktoré bolo charakterizované generáciou osloboditePov a zástupcov 

vtedajšej politickej a intelektuálnej elity. Tá vytvořila „povedomie" integrácie, avšak nemala 

vhodnú stratégiu, ako Latinskú Ameriku zjednotiť. Osloboditelia mali spoločnú představu

162 V roku 1984 bola komisia premenovaná na Hospodársku komisiu pre Latinskú Ameriku a Karibik 

(ECLAC/CEPAL). CEPAL analyzuje ekonomickú situáciu v Latinskej Amerike a publikuje mnohé štúdie, 

reporty a anuály Economic Survey o f  Latin America; oficiálna stránka CEPAL: http://www.ceDal.org/acerca/

163 Gatto, F. (1999). Desafíos de Cepal. Revisla de C epal 68, s. 52.
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Latinskej Ameriky ako celku, ako geografická, kultúrnu a historickú jednotku. Druhá fáza 

bola obdobím vzniku a rozvoja nacionalistických hnutí v Latinskej Amerike, ktoré trvalo až 

do prvej světověj vojny. V tejto fáze bol podporovaný konštantný rozpad a rozdelenie a 

prebiehala konsolidácia nacionalistov. Tí sa poddávali integračným tendenciám v závislosti na 

tom, ako vážné vnímali extemé nebezpečenstvo. Tretia fáza bola obdobím vývoja 

integračných tendencií na politickej úrovni. V tejto fáze sa velïni často objavoval anti- 

imperializmus sprevádzaný závazkom určitých politických stráň dosiahnuť integráciu 

Latinskej Ameriky. Štvrtá fáza bola obdobím, v ktorom sa integracionistickému prúdu v 

Latinskej Amerike podařilo prejaviť sa vo forme ekonomického myslenia a stratégie, ktoré 

mali spočiatku len obmedzenú podobu, ale nakoniec dosiahli globálny rozsah. Právě v tomto 

období 50-60 rokov vznikli prvé integračné modely v podobě organizácií Stredoamerického 

spoločného trhu (MCCA) a Latinsko-americká asociácia volného obchodu (ALALC). Piata 

fáza sa vyznačovala globálnym rozmerom a stratégiou integrácie na ekonomickej, politickej, 

kultúmej a intelektuálnej úrovni. Bola akousi syntézou a projekciou všetkých vyššie 

uvedených období. Táto fáza, z ktorej sa vyvinula nová forma ALALC, ktorá sa premenila na 

ALAD a Andský pakt, móže poskytnúť teoretickú a konceptuálnu základnu pre novů, 

komplexnú a globálnu dimenziu integrácie.

Ako bolo naznačené v teorii, změny v rozvojových ekonomikách v 50. až 70. rokoch 

poskytli základné pravidlá pre ekonomickú integráciu medzi rozvojovými krajinami, ktoré 

demonstrovali vôl’u k hlbšiemu rozvojů ekonomických zvazkov. Reformátorská perspektiva 

ukázala, že ekonomická integrácia móže prispieť k industrializácii týchto ekonomik. Práce 

Lewisa a Prebischa164 položili základ politike industrializácie ako rozvojovej stratégii tzv. 

substitúcii dovozu. So změnou ekonomického rastu a so širšou perspektivou industrializácie 

s dórazom na zaměstnanost’ a rozdelenie bohatstva nabrala ekonomická integrácia novů 

úroveň dóležitosti pre rozvojové krajiny vzd’al’ujùce sa predchádzajúcemu európskemu 

vplyvu. Prijatie Prebischových ideí ako doktríny CEPALu našlo zásadné prepojenie medzi 

praktickou regionálnou kooperáciou představovanou regionálnymi ekonomickými komisiami 

OSN a novými teóriami ekonomickej integrácie medzi rozvojovými krajinami. Doktrína 

CEPAL sa premenila na priebojníčku v prezentovaní ekonomickej integrácie v Latinskej

164 Raúl Prebisch spolu s Hansom Singerom sú nezávislými tvorcami teorie závislosti (Singer —Prebischova 

teória). R. Prebisch bol jedným zo zakladatel’ov ECLAC a významým podporovatePom integrácie v  Latinskej 

Amerike v 50. rokoch minulého storočia. B ližšie v: Prebisch, R. The Economic D evelopm ent o f  Latin America  

and Its Principal Problem s. N ew  York: United Nations, 1950.
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Amerike.165 Zhoršenie situácie přišlo znova v 70. rokoch a bolo vyvolané ropnými šokmi, 

menším dopytom po latinskoamerických exportoch a zvýšením úrokových mier a 

zadlžovaním. Na začiatku 80. rokov postihla hospodářská kríza Mexiko a kríza sa 

zintenzívnila silnejúcim tlakom globalizácie v 2. polovici 80. rokov. Krajiny regiónu postupné 

odmietali model stratégie substitúcii dovozu avnútomého rozvoja a pod tiahou ekonomickej 

krízy dochádza k zmene hospodárskej politiky týchto krajin. Tie prijímajú reformy 

odstraňujúce dovtedajšie uzatvorené regionálne trhy s relatívne vysokými tarifami 

a protekcionizmom, ktorý napomáhal priemyselnej substitúcii dovozu a zároveň dochádza 

k efektívnejšiemu konkurenčnému prostrediu azapojeniu sa do medzinárodného systému. 

Jednou z možností ako toto bolo možné je  oživenie a zefektívnenie regionálnej integrácie.

Rozvojová stratégia založená na substitúcii dovozu, ktorá bola základom dovtedajších 

hospodářských politik vačšiny štátov regiónu, už neponúkala riešenie zo zlej situácie. Systém 

substitúcie importu sa vyčerpal a problémom bolo, že štátna regulácia hospodárstva nebola 

efektívna a priemyslová výroba bola orientovaná na vnútomý trh a na medzinárodnom nebola 

často konkurencieschopná. Naviac, krajiny Latinskej Ameriky potřebovali pre túto stratégiu 

dovážať kapitálový tovar, neboli však schopné všetko zaplatiť z exportných ziskov a preto sa 

zvyšovalo ich zadlženie.166 Neschopnost’ splácat’ externý dlh, ktorý používal požičané 

finančné zdroje k financovaniu verejnej spotřeby, neefektívnych štátnych podnikov, či 

neprimeranou devalváciou domácich mien sa zdal byť neriešitePným problémom. Devalvácia 

sice načas zlepšila situáciu exportérov, ale zároveň prispievala k nárastu inflácie a 

narastajúcej nerovnováhe veřejných financií. Preto sa inflácia v mnohých krajinách vyšplhala 

k nevídaným hodnotám, čo v konečnom dósledku znemožnilo ekonomický rast a vytvořilo 

makroekonomicky nestabilné prostredie. Váčšina krajin latinskoamerického regiónu sa tak v 

80. rokoch okrem nízkých hodnot ekonomického rastu potýkala aj s vonkajšou nerovnováhou

165 Tento vplyv bol jasné viditePný v politikách přijatých takými zoskupeniami ako Stredoamerický spoločný 

trh (MCCA) a CARIFTA -  obe mierili k vytvoreniu colnej únie so značnou mierou spravodlivej distribúcie 

nákladov a výnosov medzi členskými krajinami. Přijali sa politiky a vyvárali inštitúcie zodpovedajúce za 

nadobudnuté zisky. CARIFTA sa pretransformovala na Karibskú spoločnosť spoločného trhu (CARICOM) 

prijímajúc sériu zlepšujúcich a kompenzačných opatření reagujúcich na problémy intraregionálnych nerovností. 

Ďalšími opatreniami boli napr.: prijatie rovnomernej distribúcie priemyselnej produkcie medzi členskými 

krajinami zoskupenia M CCA, vytvorenie Karibskej rozvojovej banky a Karibskej investičnej korporácii ako 

inštitúcií na usmemenie výrobného obratu smerom ku menej rozvinutým krajinám regiónu. Ani MCCA ani 

CARICOM nepřijali prostriedky na zníženie negativných efektov závislosti na multinárodných korporáciách

166 Oatley, T. (2006). In ternationalpolitical economy: interests and institutions in the g lobá l econom y, 2. vydání. 

New York: Pearson/Longman, s. 138-141.
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(platobnou bilanciou), fiskálnymi problémami, infláciou167 a zadlženosťou.168 Stratégia teda 

viedla k nedostatočnej diverzifikácii vývozu a pretrvávajúcou závislosťou na vývoze 

základných surovin, či poPnohospodárskych produktov; nedostatku devizových prostriedkov; 

nárastu vonkajšieho zadlženia; zvýšenia vplyvu nadnárodných korporácií a repatriácii ziskov
• - 169mimo region.

Nepriaznivú situáciu a ekonomickú stagnáciu regiónu sa v roku 1989 snažili 

zástupcovia latinskoamerických štátov riešiť s predstavitePmi medzinárodných organizácií vo 

Washingtone. Zástupci Medzinárodného měnového fondu, Světověj banky a Medziamerickej 

rozvojovej banky načrtli smer nutných štrukturálnych reforiem, ktoré mali docieliť 

stabilizáciu a reštrukturalizáciu vedúcu k reforme národných ekonomik, za čo im tieto 

finančné inštitúcie ponúkali pomoc s riešením dlhovej krízy (podmienené úvěry)170. Nová
• • 171rozvojová paradigma bolo pomenovaná ako tzv. „Washingtonský konsenzus“. Jednalo sa o 

sériu opatřeni a doporučení pre hospodársku politiku latinskoamerických krajin zdiePaných 

s inštitúciami sídliacimi vo Washingtone, ktoré ukazovali cestu, ako situáciu riešiť. Po prvý 

krát ich na konferencii Inštitútu pre medzinárodnú ekonómiu vo Washingtonu představil 

britský ekonom John Williamson v roku 1989 a išlo o nasledujúce reformy zhrnuté do 10-tich 

bodov: 1) fiskálna disciplína; 2) nasmerovanie priorit veřejných výdajov do oblastí, ktoré 

sPubujú vysoké ekonomické zhodnotenie a zároveň zlepšenie rozdelenia príjmov; 3) daňová 

reforma; 4) vačšia voPnosť úrokových mier; 5) měnový kurz podporujúci 

konkurencieschopnosť; 6) obchodná liberalizácia; 7) liberalizácia přílivu priamych
172zahraničných investícií; 8) privatizácia; 9) deregulácia a 10) garantované vlastnické práva. 

Washingtonský konsenzus odmietol starý regionalizmus ako jasné rozširovanie regionálneho 

protekcionalizmu a prejavil tak jasnú preferenciu ekonomickej liberalizácie.

167 Inflácia bola jedným z najpálčivejších problémov 70. a 80. rokov pre vačšinu krajin regiónu.
V niektorých pripadoch išlo o nekontrolovatel’nú hyperinfláciu presahujúcu 1000 %  (Čile, Argentina, Bolivia a 
Brazília). Preto tieto vlády pristúpili k drastickým reštriktivnym opatreniam, čo sa pozitivně prejavilo v  
postupnom znižovaní ročnej miery inflácie v  regióne.

168 Hausmann, R. (2003). La crisis de esperanza de América Latina. Foreign Affairs En Español, Enero-Marzo, 

s.46.

169 Cypher, J. M.; Dietz, J. L. (2004). The Process o f  Economic Developmentit. London: Routledge, str. 165.

170 Benecke, D.; Nascimento, R. (2003) El Consenso de Washington revisado. D iálogo Político. N o .2/2003, s. 

17.

171 Williamson, J. (1990). What Washington M eans by Policy Reform. Washington: Institute for International 

Economics, s. 15.

172 Williamson, J. (1990). cit. d„ s. 20.
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Z pohFadu makroekonomických statistik bol úspěch ozdravných opatřeni 

realizovaných na základe Washingtonského konsenzu zjavný. U představítel’ov finančných 

inštitúcií a taktiež u vačšiny latinskoamerických krajin to vzbudilo vePké nádeje a očakávania.
1 73BohužiaP, přílišný optimizmus nebol úplné na mieste. V roku 1994 sa dostalo do 

problémov Mexiko a napriek pomoci medzinárodných inštitúcií sa podařilo zažehnat’ krízu 

len dočasné -  jej dósledky sa postupom času začali prejavovať v ostatných krajinách regiónu. 

Roky 1996 až 1998 boli z pohPadu ekonomického rastu najúspešnejšími za posledné 

dekády174, ale nasledujúce obdobie prinieslo krajiny Latinskej Ameriky do hlbokej 

ekonomickej krízy. Vývoj světověj ekonomiky takisto napomohol tomuto stavu, 

predovšetkým siahodlhými dósledkami fmančnej krízy v Ázii a v Rusku, čo oslabilo 

latinskoamerický vývoz a v roku 1999 musel región čelit’ klesajúcemu exportu a nedostatku 

kapitálu. To logicky vyvolalo silný tlak na národné meny a úrokové miery. Prvou krajinou 

silné zasiahnutou týmto vývojom bola v roku 1999 Brazília, neskór to bol Ekvádor, kde 

postupné nastúpila banková kríza, nesplácanie zahraničného dlhu a nakoniec dolarizácia 

ekonomiky, nasledovali Čile, Kolumbia. Najsilnejšie prejavili krízy ale zaznamenala
i n e

Argentina v rokoch 1999 -  2001. Silná kritika sa spustila na hospodářské politiky 

washingtonského konsenzu, pretože právě Argentina ako příklad vzorného dodržiavania 

týchto politik pocítila neúspešnosť reforiem najsilnejšie. V novembri 2001 vláda vyhlásila 

štátny bankrot.176 Argentinská kríza (ktorá so sebou stiahla aj silné ekonomicky integrovaný 

susedný Uruguaj) je světovými ekonómami a kritikmi považovaná za příklad neúspěšnosti 

reforiem washingtonského konsenzu a latinskoamerických ekonomik 90. rokov všeobecne.

173 Economic Survey o f  Latin America and the Caribbean 1998-99. Santiago de Čile: ECLAC, 1999, s. 125.
174 Tento úspěch sa odrazil v  znovuzvolení niektorých vlád, ktoré reformy presadzovali- napr. Carlos Menem v 
Argentíne, Fernando Henrique Cardoso v  Brazílii.

l75Sanahuja, J. A. (2004). Una asociación extraviada: la cooperación comunitaria y América Latina tras 

el 11-S. In Freres, Ch.; Karina Pacheco (eds.). D esafíos p a ra  una nueva asociación. Encuentros y  

desencuentros entre Europa y  Am érica Latina. Madrid: Catarata, s. 190-191.

176 na záchranu situácie vláda začala s obchodováním svojho dlhu s argentinskými bankami a penzijnými 

fondmi. Nasledovali obrovské nepokoje a protesty po tom, čo vláda zmrazila vklady běžných občanov, aby tak 

zabránila masovým vyberaniam vkladov. Po vým ene troch premiérov v priebehu 10 dní krajina opustila 

zviazanie meny v pomere 1:1 k doláru, pozastavila splácanie dlhu a vyhlásila bankrot.
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2.2 Asymetrie krajin regiónu Latinskej Ameriky a ich vplyvy na integračné

procesy

Principiálna změna samotnej podstaty regionálnej integrácie bola vel’mi žiaducou 

reformou a jedinou možnou záchranou pre Latinskú Ameriku. Ako hlavný dóvod nutnosti 

tejto reformy bol fakt, že táto bola priamym odrazom a konzekvenciou asymetrií medzi 

členskými štátmi. Bolo potřebné ich odstrániť prijatím politik, ktoré ich vyrovnávali a 

vyhovieť tak vačším a vyspelejším štátom pri čerpaní ziskov ako aj menším a menej 

rozvinutým v úsilí zabezpečit’ im rovnovážný poměr z týchto ziskov. Regionálna integrácia sa 

odklonila od zacielenia na národné faktory limitujúce ekonomický rast a zaujala smerovanie 

k podpore stratégie riešenia asymetrických vzťahov medzi rozdielne rozvinutými krajinami 

regiónu. Takisto sa ukázalo evidentné, že jednoduchá obchodná liberalizácia, či dokonca 

colná únia, nie sú dostatočnými faktormi pre pokračujúcu podporu menej rozvinutým členom 

organizácie. Úspěšná regionálna integrácia vyžadovala špeciálne opatrenia pri redistribúcii 

nákladov a výnosov, ktoré předpokládali váčšiu štátnu intervenciu na trhu.

Rozvoj regionálnej integrácie v Latinskej Amerike tak ako aj v iných rozvojových 

častiach světa bol teda silné ovplyvnený dosahom a povahou asymetrií medzi štátmi tak na 

úrovni globálnej ako aj lokálnej. V začiatkoch 80. rokov minulého storočia sa prakticky 

všetky snahy o regionálnu integráciu medzi rozvojovými krajinami dostali do kolapsu 

a stagnácie.177 Vo vačšine prípadov vyjednávaní o budúcnosti regionálnej politiky narastali 

rozdielnosti medzi členmi. V 80. a začiatkom 90. rokov boli podniknuté mnohé tzv. „nové 

začiatky“ regionálnych organizácií v Latinskej Amerike, Ázii a Afrike. Smerovanie týchto 

nových úsilí bolo odlišné a v mnohých prípadoch protichodné k dovtedajším teoretickým 

a praktickým tendenciám minulých desaťročí. Latinskoamerický regionalizmus 90-tych rokov 

sa neobmedzil ani na ekonomickú sféru, ale zakladá sa na pevnom politickom základe. 

Agendy regionálnych inštitúcií boli rozšírené o koordináciu zahraničných politik, regionálnu 

bezpečnosť, životné prostredie a imigráciu a iné regionálne záležitosti, kde národný štát nebol 

dostatočne efektívny a schopný pružné reagovat’ na meniaci sa medzinárodný systém. Nový 

regionalizmus je vnímaný ako stratégia zaoberajúca sa dynamikou globalizácie a podporou 

národného štátu v oblastiach, kde dochádza ku globálnej prepojenosti a zvýšeniu regionálnych 

kompetencií na úkor národných záujmov. V rámci tohto nového kontextu mal aj koncept

177 Urquidi, V.; V ega Canovas, G. (eds.). (1991). U nasy  otřas integraciones. México: El C olegio de M exico — 

Fondo de Cultura Económica. s. 251-270.
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asymetrií naďalej signifikantnú úlohu v reštrukturalizácii politiky regionalizmu. V tomto 

zmysle dodávali asymetrie potřebné pochopenie procesu regionalizácie a regionálnej 

integrácie v rámci nového globálneho poriadku.

Oživeniu regionálnych integračných procesov v Latinskej Amerike priala i celková 

změna geopolitickej a ekonomickej klímy. Ukončenie bipolámeho rozdelenia světa a záujmov 

mocností vytvořilo širšie pole posobnosti pre regionálnu integráciu. Svoju úlohu zohrala 

taktiež změna orientácie zahraničnej politiky USA, v rámci ktorej sa začína presadzovať
• • •  . . . .  , » 1 78racionalita a obchodné a ekonomické záujmy nad záujmami ideologicko-bezpečnostnými. 

ECLAC/CEPAL, ktorá dlhé obdobie podporovala industrializačnú politiku založenú na 

vnútomom trhu a chráněných regionálnych trhoch začala podporovat’ nový model exportne 

orientovaného rozvoja založeného na znižovaní výrobných nákladov u produkcii určenej na 

světové trhy. Jedná sa o prevažne ekonomický model, ktorý vidí regionalizmus ako súčasť 

globalizácie a v konečnom dósledku móže znamenať globálnu liberalizáciu (vzájomné 

ťiingovanie regionálnej liberalizácie a multilaterálnych jednaniach na úrovni WTO) alebo 

uPahčenie obchodu (colná harmonizácia). Tento integračný model dostal názov „otvorený 

regionalizmus“. Otvorený regionalizmus představuje jeden zo smerov regionálnej 

ekonomickej integrácie. Otvorený regionalizmus je definovaný ako "proces rastúcej 

ekonomickej interdependencie na regionálnej úrovni, podnietený preferenčnými 

integračnými dohodami a inými navonok orientovanými a deregulačnými politikami s cielom  

zvýšit’ konkurencieschopnost’ krajin regiónu a položit’ základy otvorenejšej a transparentnejšej
179světověj ekonomiky"

Znovuobnovenie regionálnych integračných procesov v 90. rokoch prebiehalo vo 

dvoch rovinách. Jednak došlo k oživeniu už existujúcich integračných zoskupení a ich 

rekonštrukcii na nových základoch a taktiež vznikli úplné nové zoskupenia.

Zdá sa, že krajiny latinskoamerického regiónu sa zhodujú na tom, že regionalizmus 

začal od konca osemdesiatych rokov či začiatku deváťdesiatych rokov minulého storočia 

vykazovat’ nové črty. Rovnako sa zdá, že regionalizmus Latinskej Ameriky má aj napriek

178 Adamcová, L; Gombala, I (2001). Regionální ekonomická integrace v Asii, Africe a Latinské Americe. Praha: 

VŠE, s. 25.

179 Sanahuja, J. A. (2005). Regionalismo e integración en Am érica Latina: balance y  perspectivas. Madrid: 

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), s. 77.

60



tomu, že je uskutečňovaný rovnakým spósobom ako v iných oblastiach světa, specifické črty. 

Podstatou „starého“ regionalizmu je  podl’a R. Devlina180 přístup založený na substitúcii 

dovozu a vyjednávacej stratégii zameranej na obchodné záležitosti a na pomalé a postupné 

udefovanie výhod účastníkom tohto procesu. „Nový“ regionalizmus je podl’a nich iný, ďaleko 

ambicióznější, a nesie so sebou ďaleko širšiu agendu zahrňujúcu mechanizmy na urovnanie 

sporov, stratégie hospodárskej súťaže, kritériá zadávania veřejných zákaziek atď.

2.2.1 Kvalitatívny a kvantitativný aspekt latinskoamerickej regionálnej 

integrácie

Na novom regionalizme v Latinskej Amerike je  na jednej straně nové to, že ho 

sprevádza vel’mi vePký počet dohod - táto špecifikácia je  v Latinskej Amerike ďaleko 

dóležitejšia než na iných kontinentech a ďalej kvalitativně změny v regionálnych dohodách.

Kvantitativný aspekt je nespome súčasťou nového latinskoamerického regionalizmu. 

Pozoruhodný nárast v druhej polovici 80-tych rokov 20.storočia dokazuje započatý rast 

spojený snovými ekonomickými dodatkami v zmluvách v rámci LAIA anásledne US- 

Canada FTA (1989), novým impulzom v organizácii CACM (1990), vytvořením Mercosuru 

(1991), organizácie NAFTA (1994), progres smerom k vytvoreniu colnej únie Andean Comm 

(1995) a vznik mnohých bilaterálnych a interregionálnych zmlúv.

Výsledkom je teória „spaghetti bow l“ teda komplexu koexistenicie čiastočne sa

prekrývajúcich bilaterálnych a regionálnych zmlúv majúci za následok dóležité
181administrativně výdaje róznych ekonomických faktorov.

180 Devlin, R. and Estevadeordal, A. (2001). W hat’s N ew  in the N ew  Regionalism in the Americas? In Bulmer- 

Thomas, V. (eds.). Regional Integration in Latin Am erica and the Caribbean: The P olitical Econom y o f  Open 

Regionalism. London: ILAS - University o f  London, s. 17-44.
181 Pojem „misa špagiet“ prvýkrát použil Jagdish Bhagwati v  stati „U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free 
Trade Agreements" In.: Bhagwati, J., Krueger, A. O. The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements.
AEI Press, 1995. Bhagwati vysvetl’uje, že pravidlá póvodu sú bezpredmetné v  režime WTO, pretože na všetky 
dovozy členských krajin sú uplatňované rovnaké clá bez ohl’adu na krajinu póvodu. Problém nastáva u dohod o 
voPnom obchode, ktoré kvóli svojej selektívnej povahe znižujú clá len u specifických položiek z vybraných 
krajin.
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Proces regionálnej integrácie novej vlny v Latinskej Amerike je  kvalitativně odlišný 

od predchádzajúceho obdobia starého regionalizmu. Rozdielnosti je možné zhmúť 

nasledovne:

1. Základným ciePom zmlúv starého regionalizmu bola podpora existujúceho modelu 

industrializácie založenej na substitúcii dovozu a usmerňovanej štátom, čo 

reflektovalo exportný pesimizmus.

2. Starý regionalizmus vytvořil regionálne trhy na prekonanie limitovaného objemu 

domácích trhov

3. Regionálna integrácia nasledovala vnútorne orientovaný model obmedzený závazkami 

WTO a šla ruka v ruke s rozvojom priamej kontroly zahraničných investícií (FDI).

4. Účinná liberalizácia trhu bola relatívne limitovaná s výnimkou CACM

5. Okrem priemyselných a trhových stratégií zahřňali ciele starého regionalizmu
182vyrovnaný a harmonický rozvoj participujúcich krajin a tiež rozvoj.

Evaluácia starého regionalizmu v Latinskej Amerike bol v podstatě charakterizovaný 

negatívne. Je spojovaný s vePmi limitovaným trhovým liberalizmom, dosť malým pokrokom 

smerom k vytvoreniu spoločných extemých tarif a zlyhanie priemyselnej kooperácie 

a nedostatkom rastu týkajúceho sa tvorby mobility (capital flow a migrácia).

Nový regionalizmus v Latinskej Amerike mal od začiatku nielen svoj ekonomický 

rozměr, ale taktiež politický a geopolitický rozměr. Všeobecne je  možné povedať, že sa snaží 

skíbiť hlbší regionálnu integráciu so zapojením do globálnej ekonomiky, a riadia sa přitom 

princípmi trhovej ekonomiky a multilaterálnych inštitúcií a dohod.

2.3 Vznik regionálnych organizácií

V 50. a 60. rokoch 20. storočia bolo volanie po latinskoamerickej regionálnej 

integrácii posilněné opakujúcou sa nerovnováhou platobnej bilancie, v ktorej dósledku 

dochádzalo k obmedzeniu přístupu k importovaným kapitálovým statkom potřebných k
183tomu, aby bolo možné presadzovať silnú stratégiu industrializácie. Názory podporujúce

182Garay, L.J. (1994). Am érica Latina ante el reordenam iento económ ico internacional. Bogotá: EUN, s. 69.
183 Bouzas, R. (2005). “El nuevo regionalismo y  el Area de Libre Comercio de las Américas. Un enfoque menos 
indulgente”. Revista de la CEPAL n ° 85. abril de 2005.
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postupné udeFovanie trhových preferencií a ich udePovanie čo najvačšiemu počtu krajin 

v regióne (s odlišným prístupom k menším ekonomikám) sa stali základom pre vznik ďalšej 

organizácie Latinskoamerického združenia voFného obchodu (LAFTA) v roku 1960.

Nasledujúce obdobie 70. rokov bolo v Latinskej Amerike obdobím vePmi nízkého 

záujmu o regionálnu integráciu. Skutočnosť, že niekoPko krajin v tomto regióne bolo 

kontrolovaných vojenskými režimami, ktoré neboli příliš ochotné robiť ústupky vplývajúce na 

rozvoj národnej suverenity. Druhá ropná kríza a dlhová kríza boli příčinou nedostatku cudzích 

mien vo váčšine krajin Latinskej Ameriky. Zníženie obchodnej výkonnosti v situácii, ked’ sa 

niektoré krajiny potýkali s nevyužitou kapacitou a iné naopak s mimoriadnym dopytom, 

viedlo k posilneniu významu regionálnej integrácie v politickom programe regiónu
1 84v nasledujúcej dekáde.

V týchto 80. rokoch bola regionálna integrácia vnímaná nielen ako prostriedok 

rozšírenia domácich trhov, ale osvědčila sa rovnako ako východisko z kríz: regionálny obchod 

totiž dovoPoval krátkodobé využitie existujúcich výrobných kapacit a účtovacie rozpisy 

přijaté regionálnymi centrálnymi bankami zase umožňovali regionálny obchod nevyžadujúci 

také množstvo chýbajúcich zahraničných mien. Z dlhodobého hPadiska však nestačilo len 

odstraňovat’ překážky obchodu - pre udržatePnosť integrácie bolo najma potřebné doplňať 

výrobné štruktúry. Regionálna integrácia začínala byť vnímaná aj ako nástroj na vytvorenie 

spoločných ekonomických zón.

Keďže k obnoveniu záujmu o regionálnu integráciu došlo v dobe, kedy váčšina 

ekonomik prechádzala vďaka bojů s infláciou k liberálnejšej obchodnej politike, integračně 

procesy boli navrhované tak, aby boli kompatibilně s multilaterálnou otvorenosťou 

ekonomiky (otvorený regionalizmus, v ktorom regionálne dohody tvoria „stavebné kamene“ 

multilateralizmu) a aby bol zároveň vývoz do susedných krajin považovaný za „proces 

učenia“, pri ktorom by mohli výrobcovia získavať skúsenosti, ktoré by im neskór pomohli
i o ř

osmeliť sa a preskúmať zložitejšie trhy.

184 Munck, R. (2003). C ontem porary Latin Am erica. Palgrave Macmillan, c.94-98.

185 Serbin, A. (1997). Nueva Sociedad. G lobalization  y  sociedad  civil en los procesos de in tegration, c. 147, s. 

44.
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Nasledujúce obdobie 90. rokov minulého storočia boli v Latinskej Amerike 

„desaťročím r e f o r i e m prinieslo však ešte ďalšie argumenty podporujúce regionálnu 

integráciu. Hoci ekonomické úvahy zdórazňovali konkurencieschopnosť, regionálna 

integrácia ponúkala i ďalšie výhody: umožňovala zníženie neproduktívnych póžičiek 

sprevádzaných nedostatočnou konkurencieschopnosťou; ovplyvňovala očakávania domácích 

a zahraničných investorov; podporovala znižovanie nákladov na transakcie; zvyšovanie 

efektívnej produktivity a prispievala tak k stabilitě cien. Liberalizácia regionálneho obchodu 

rovnako podporovala špecializáciu vo vnútri jednotlivých odvětví, pretože výrobky 

obchodované v rámci regiónu boli obvykle technologicky náročnejšie než výrobky určené k 

exportu do zahraničia. Integrácia mala však aj iné výhody: pozitivny vplyv na ekonomické a 

institucionálně prostredie (spoločné infraštruktúry projektov), ale taktiež spoločné iniciativy v
1 O / T

oblastiach ako je vzdelávanie a rozvoj kapitálových trhov majú ďalekosiahly vplyv.

Ako bolo naznačené, argumenty v prospěch politiky podporujúcej regionálnu 

integráciu boli přítomné už v 20. storočí. Prvá dekáda 21. storočia však priniesla změnu 

celkových podmienok, a sťažila tak identifikáciu jasných pro-integračných argumentov.

Po prvé, výsledky obchodných výhod sú ovplyvnené medzinárodným pohybom 

kapitálu, a preto je liberalizácia obchodu neodmysliteFne spojená s politikou riadiacou 

kapitálový účet. To je  obzvlášť dóležité například v kontexte Latinskej Ameriky, kde 

neprebieha žiadna makroekonomická koordinácia, alebo prebieha len v malej miere.

Po druhé, regionálna agenda by mala přesahovat’ sféru obchodu: rastie potřeba riešiť 

okrem iného financovanie rozvoja alebo otázky infraštruktúry, napr. energetiku, životné 

prostredie či dodávku vody, nehovoriac o opatreniach potřebných ku zlepšeniu finančnej 

spolupráce. Nie je však jasné, aká neobchodná téma by mala byť do rokovaní zaradená. 

Představy o tom, aké otázky sú v tomto ohFade relevantné a rozumné sa u róznych ekonomik 

výrazné líšia, čo móže byť vePkou překážkou obzvlášť pokial’ budú medzi sebou regionálne 

dohody uzatvárať krajiny s vel’mi odlišnými ekonomickými podmienkami.

186 Sanahuja, J. A. (2007). Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas. Pensamiento 

Iberoamericano, no. 0 (mimeo.). s. 87.

64



Po tretie, úloha viesť medzinárodné rokovania je  v každej krajině prisudzovaná 

výkonnej moci, ktorá má k dispozícii prostriedky a strukturu atakisto má oprávnenie ich 

viesť. Je teda 1’ahšie dosiahnuť dohodu medzi dvoma krajinami v oblastiach súvisiacich s 

výkonnou mocou, ako nájsť súlad v otázkách týkajúcich sa legislativy a súdnictva. Rastúca 

vóPa zástupcov legislatívnej a súdnej moci zúčastňovat’ sa procesu vyjednávaní a mať 

aktivnější' hlas pri plánovaní stratégu rokovaní móže viesť k zefektívneniu samotných 

rokovaní.

Všeobecné konštatovanie, že je ďaleko náročnejšie dosiahnuť konsenzus na 

vnútroštátnej úrovni so širším programom rokovaní zahrňujúcim požiadavky róznych 

zástupcov ako s úzko zameranou agendou platí dvojnásobné pri hPadaní súladu medzi 

róznymi krajinami. Záznamy o regionálnej integrácii v Latinskej Amerike v prvom desaťročí 

21. storočia dokladajú pomeme pomalý vývoj: inštitúcie sú váčšinou slabé (alebo úplné 

neexistujúce), najma tie, ktoré by mali poskytovat’ účinné mechanizmy pri riešení sporov. 

Všeobecne chýba makroekonomická koordinácia; snahy riešiť asymetrické stavy sú 

obmedzené; a to všetko vedie k tomu, že integračně snahy sa tešia relatívne nízkej dóvere.

2.4 Integračně zoskupenia Latinskej Ameriky

Súčasné regionálne zoskupenia nemóžu byť považované za prvé v dějinách Latinskej 

Ameriky. V celej oblasti možno dlhodobo sledovat’ formálnu integráciu, ktorá viedla k vzniku 

mnohých dohod, neskór k vytváraniu róznych regionálnych zoskupení a ekonomických 

celkov, majúcich niekedy viac, inokedy menej obmedzenú autoritu a nie příliš dlhú dobu 

existencie. V roku 1826 bola zvolaná prvá formálna inštitúcia, Panamerický Kongres 

amerických štátov v Paname, ktorá zlyhala v hlavnom cieli, a sice nastolení regionálnej 

jednoty; svojich delegátov na kongres vyslali iba štyri krajiny (vrátane USA). 

Neskór usporiadané kongresy latinsko-amerických štátov položili základ realistickejšiemu 

projektu - regionálnej solidaritě, kooperácii a integrácii a nastolenie tzv inter-amerického 

systému ako základu pre vznik najstaršej regionálnej organizácie na svete - Organizácii 

amerických štátov (OAŠ).187

187 Calvert, P.A.R. (2009). Integration in Latin America. In: Regional Surveys o f  the World, South America, 

Central America and Carribean. s.34.
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2.4.1 Organizácia amerických štátov

Vznik OAŠ je spojený s prvou Medzinárodnou konferenciou amerických štátov, ktorá 

sa konala vo Washingtone, D.C., od októbra 1889 do apríla 1890. Na tomto zhromaždení bolo 

schválené zriadenie medzinárodnej únie amerických štátov. Zakladacia listina OAS bola 

podpísaná v Bogote v roku 1948 a nadobudla platnost’ v decembri 1951. V súčasnej dobe má 

OAŠ 35 členských štátov. OAS je regionálna organizácia, ktorá spolupracuje s Organizáciou 

Spojených národov na propagáciu mieru, spravodlivosti a Panamerickej solidarity, podpore 

ekonomického rozvoja (najma v priebehu šesťdesiatych rokov), na rozvoji bezpečnosti, 

ochraně Pudských práv a podpore ekonomickej integrácie a na obrané suverenity a integrity 

signatářských štátov. OAS vystupovala ako sprostredkovatel’ v hraničných sporoch medzi 

svojimi členmi, v sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch však urobila len málo preto, aby 

odrazila vojenské diktatury v Strednej a Južnej Amerike.188 V posledných rokoch sa hnacími 

princípmi stali demokracia a rozvoj. OAŠ uvádza, že móže podniknut’ "špecifickú kolektívnu 

akciu" v případe, že je  ohrozená demokracia. Deklaruje, že vlády členských štátov musia
1 8Qpodporovat’ a chránit’ demokraciu.

Základnu štruktúru organizácie tvoří:

• Valné zhromaždenie je riadiacim orgánom OAŠ, ktoré zvoláva ministrov zahraničných 

veď všetkých členských štátov, aby na základe spoločného konsenzu rozhodovali o štruktúre, 

financovaní a vedúcich prioritách tejto organizácie.

• Stála rada, ktorá je tvořená vePvyslancami navrhnutými členskými štátmi, sa pravidelne 

střetává v hlavnom sídle OAŠ vo Washingtone, D.C., aby riadila prebiehajúce akcie. 

Předsednictvo Stálej rady sa strieda vždy po troch mesiacoch a každý členský štát má pri 

rozhodovaní Rady rovné hlasovacie právo.

• Medziamcrická rada pre celkový rozvoj - zodpovedá za boj s chudobou a podporu 

hospodářského rozvoja.

188 Tulchin, J. S. (1997). Cuba and the Caribbean: Regional Issues and Trends in the Post-Cold War Era. 

Wilmington: Scholarly Resources, s. 39.

189 Bloomfield. R.J. (1994). Making the Western hemisphere safe for democracy? The OAS defense-of- 

democracy regime’, The Washington Quarterly, Vol. 17, c. 2, s. 157-169.
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• Medziamerický súdny výbor a Medziamerická komisia pre 1’udské práva sú v

súčasnosti zodpovědné priamo Valnému zhromaždeniu OAS.

• Generálny sekretariát - zatiaF čo Valné zhromaždenie OAS a Stála rada sú politické 

orgány, ktoré stanovujú široké priority OAŠ, sekretariát implementuje prebiehajúce programy 

a politiky organizácie. Generálny sekretariát je vedený generálnym tajomníkom a zástupcom 

generálneho tajomníka, ktorí sú volení členskými štátmi na páťročné volebné obdobie. 

Odborné sekcie Generálneho sekretariátu sa zameriavajú na také tematické oblasti, ako je 

demokracia a politické záležitosti, 1’udské práva, celkový rozvoj a bezpečnosť.190

Po roku 1948 Rada OAŠ začala svoju snahu presadzovať Medziamerickú dohodu o

vzájomnej spolupráci191 (Dohoda z Ria). Dohoda z Ria bola podpísaná 2. septembra 1947 a
1povodně bola ratifikovaná všetkými 21 americkými republikami . Podl’a tejto dohody je 

ozbrojený útok alebo hrozba napadnutia voči niektorému zo signatářských štátov, či už zo 

strany jedného z členských štátov alebo niektorej ďalšej mocnosti, považovaný za útok proti 

všetkým štátom Dohody. Od predchádzajúcich medziamerických dohod sa líši v tom, že ide o 

regionálnu dohodu v rámci váčšej medzinárodnej integrácie - uznává totiž vyššiu autoritu 

Bezpečnostnej rady Spojených národov. OAS sa opakované postavila proti unilaterálnej 

intervencii v záležitostiach členských krajin. Zároveň však schválila (v roku 1965) intervenciu 

USA v občianskej vojně v Dominikánskej republike, hoci odmietla podobnú akciu počas 

nikaragujskej revolúcie (1979).

K mnohým sporom, ktoré riešila Rada OAŠ, patřil konflikt medzi Panamou a USA 

ohPadom kontroly nad panamskými prieplavom, spor medzi Hondurasom a Salvadorom v

190 OAŠ čelila novej vyzve v marci 2008, kedy bolo jej ciel’om zmierniť napatie medzi členskými štátmi 

vyvolané kolumbijským útokom proti povstaleckému táboru FARC v  susednom Ekvádore. NiekoPko členských  

štátov s Kolumbiou v  súvislosti s cezhraničným útokom prerušilo vzťahy a zasadnutie ministrov zahraničných 

vecí členských štátov OAŠ tento čin odsúdilo. U SA  na druhů stranu uviedli, že Kolumbia má právo konať proti 

ozbrojeným skupinám, ktoré podnikajú útoky na jej územie. Dalším problémom v  súčasnom období je  vylúčenie 

Hondurasu v júli 2009 po tom, čo bol honduraský prezident, Manuel Zelaya, z krajiny vyhoštěný armádou.

191 Inter-American Treaty ofR eciprocal AssiStance/Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), 

známou tiež ako Dohoda z Ria.

192 Dnešnú podobu organizácie obdržala v roku 1948. Dnes sú jej členmi všetky nezávislé štáty Ameriky. 

Neskoršie sa přidali: Barbados (1967), Trinidad a Tobago (1967), Jamajka (1969), Grenada (1975),

Surinam (1977), Dominika (1979), Svatá Lucia (1979), Antigua a Barbuda (1981), Svatý Vincent a 

Grenadiny (1981), Bahamy (1982), Svátý K rištof a N evis (1984), Kanada (1990), B elize (1991), Guyana (1991).
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roku 1969, známy ako Futbalová vojna193 alebo prevrat na Haiti, ktorým bol zbavený moci 

prezident Jean Bertrand Aristide (1991, 1992). Od kubánskej revolúcie (1959) je  pre OAŠ 

trvalým problémom vzťah s Kubou.194 V roku 1962 bola Kuba z OAŠ formálně vylúčená 

kvóli obvineniu zo subverzii. O dva roky neskór bol na Kubu uvalený bojkot na obchod s ňou, 

ale do devaťdesiatych rokov 20. storočia takmer všetky členské státy svoje obchodné a 

diplomatické vzťahy s Kubou obnovili. V roku 2009 OAŠ vylúčenie Kuby zrušila. Kuba toto 

rozhodnutie přivítala, ale vyhlásila, že sa nemieni k organizácii znova pripojiť.195

OAŠ plní dóležitú úlohu hlavného multilaterálneho fóra pre politickú kooperáciu 

štátov regiónu a jej úloha bola dóležitá pri politickej stabilizácii a demokratizácii na začiatku 

9.rokov minulého storočia. Bol vytvořený mechanizmus komplexných opatření pre případ 

ohrozenia stability a demokracie. OAŠ pomáhala monitorovať ohniská konfliktov a 

nestability, umožňovala na svojej pode viesť jednania ohPadne riešenia a posilňovania 

demokratických princípov a v roku 1997 ratifikovala tzv. Washingtonský protokol 

umožňujúci vylúčenie členského štátu v případe, že jeho demokratická vláda bola zvrhnutá 

silou. Podobné demokratické principy zakotvili do svojich zakladajúcich zmlúv aj ostatné 

vznikajúce integračné zoskupenia (napr. MERCOSUR).

V poslednej dobe bolo jednou z hlavných úloh OAŠ dohliadať na voPby, vrátane 

volieb v nestabilnom štáte Haiti v Karibskej oblasti a vo Venezuele. Hlavnými výzvami pre 

OAŠ zostávajú znižovanie chudoby a podpora rozvoja. Niektorí kritici OAŠ obviňujú z toho, 

že je neefektívna a že upřednostňuje záujmy USA pred záujmami iných členských štátov. 

Navýše sa tiež střetává s finančnými problémami, vzhPadom na to, že příspěvky členov 

nedosahujú ročného rozpočtu tejto organizácie.

193 tzv. Futbalová vojna, alebo „Stohodínová vojna“. Ozbrojený konflikt medzi Hondurasom a Salvadorom  

vyvrcholil po dlhodobo napatých vzťahoch kvóli veFkému počtu salvadorských emigrantov, ktorí do Hondurasu 

odchádzali za prácou. Napatie vyvrcholilo zrážkami po vzájomnom futbalovom zápase v  kvalifikácii na 

majstrovstvách světa, nasledoval štvordňový vojenský konflikt (14.-18.6.1969). Salvadorská armáda vstúpila na 

honduraské územie a po asi 100 hodinách vojna skončila ponižujúcou porážkou Hondurasu. Prímerie 

sprostredkoval OAS.

194 Hoffmann, B.; Whitehead, L. (2007). Debating Cuban Exceptionalism, London/New York: Palgrave.s. 163- 

179.

195 Wright, Willy. Cuba does not need the OAS, says Foreign Minister.

http://cubaiournal.blogsD ot.com /2009/05/cuba-does-not-need-oas-savs-foreign.htm l.ri0 /20091 .
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Dóležitý multilaterálny proces sa sformoval v roku 1994. Z iniciativy amerického 

prezidenta B. Clintona sa vtedajšie nepravidelné "ad hoc summity", ktoré boli organizované 

pod záštitou OAS, pretransformovali na inštitucionalizovaný konferenčný program s názvom 

Summit Amerik. Na pravidelne sa opakujúcich zhromaždeniach, kde sa stretávajú hlavy 

štátov a predsedovia vlád OAŠ sa riešia aktuálně výzvy, ktorým čelia štáty na západnej 

pologuli. Na posledných zhromaždeniach boli riešené otázky ekonomického rastu, sociálneho 

rozvoja a pokroku smerom k Celoamerickej zóne voPného obchodu (FTAA).196 Vznik tohto 

procesu znamená pre OAŠ vePkú výzvu a posilnenie jej pozície, možností a vplyvu.197

S odstupom času sa ukazuje, že ideové dedičstvo Simona Bolívara začalo byť aktuálně 

až po skončení 2. světověj vojny, kedy hlavně z iniciativy Ekonomickej komisie pre Latinská 

Ameriku a karibskú oblast’ (ECLAC)198 směroval vývoj k vytvoreniu regionálnych 

organizácií zdórazňujúcich prehíbenie ekonomickej spolupráce a odstraňovanie trhových 

rozdielov, vedúcich k neefektívnemu investovaniu a znižovaniu priemyselného rastu.199 

Avšak vzhPadom k mnohým róznym záujmom, představám aj bývalým sporom a konfliktom 

medzi jednotlivými štátmi sa nie vždy túto myšlienku podařilo naplnit’.

Integrácia Latinskej Ameriky prebiehala v troch vlnách, trvalé výsledky však dosiahla 

až v poslednom z nich. Prvá a druhá vlna sa niesli v znamení počiatočných a vnútomých 

neúspechov. Na konci páťdesiatych a na začiatku šesťdesiatych rokov 20. storočia vzniklo 

Latinskoamerické združenia voPného obchodu (LAFTA)200 a Stredoamerický spoločný trh 

(MCCA), ktorých počiatočný úspěch sa však čoskoro obrátil v neúspech201. Na konci

l96Garay, L. J. (2002). Economía po lítica  de la integración: A propósiío  de las normas de orígen en e l ALCA. 

Bogotá: Colombia. s. 66.

197 Rosenberg, R. L. (2001). The OAS and the Summit o f  the Americas: Coexistence, or Integration o f  Forces for 

Multilateralism? Latin American Politics and Society. V ol. 43, s. 80-81.

198 Economic Commision for Latin America and the Caribbean (ECLAC; španielska skratka CEPAL) vytvořená 

v roku 1948 ako jedna z 5 regionálnych komisií Organizácie Spojených Národu (OSN) na podporu ekonomickej 

spolupráce a sociálneho rozvoja krajin Latinskej Ameriky a Karibiku. ECLAC má sídlo v  Santiago de Čile.

199 Prebisch, R .(1950). The Economic D evelopm ent o f  Latin Am erica and Its Principal Problem s. N ew  York: 

United Nations. s. 47.

200 The Latin America Free Trade Association; Španělska zkratka: ALAC (Asociación Latinoameričana de Libře 

Comercio)

201 VzhPadom k tomu, že politické strany a parlamenty neboli považované za „dostatočne ústredné pre politické 

procesy v niektorých krajinách Latinskej Ameriky, aby plnili tú istú fúnkciu, akú zohrali ich kolegovia

v Európe“ boli často vyzývané k tomu, aby zaujali svoje miesto ako sprostredkovatelia procesu integrácie, 

technokrati. Skutočnosť, že técnicos v  Latinskej Amerike túto rolu nenaplnili, viedla k stagnácii či zvráteniu
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šesťdesiatych rokov minulého storočia bolo potom založené Andské spoločenstvo národov 

(CAN) a Karibské spoločenstvo (CARICOM)202, ktorých vývoj však napodobnil osud ich 

predchodcov. Latinská Amerika bola však od získania nezávislosti oblasťou mimoriadne 

politicky nestabilnou. Minulé storočie bolo charakteristické hl’adaním odpovědí či alternativ 

k predchádzajúcim oligarchickým usporiadaniam, ktoré sa na začiatku 20. storočia vplyvom 

spoločenských zmien dostalo do krize. V tomto období sa objavujú rózne vlny a formy 

usporiadania od autoritářských po vojenské režimy. Demokratické spósoby vlády boli však 

výnimočné. Až potom, čo došlo v osemdesiatych rokoch k přechodu na demokratické 

systémy vlády203, bolo v tejto oblasti vytvořené čoraz viacej očakávané zoskupenie Mercosur 

a znovu boli vytvořené ako CACM, tak CAN a tým sa stala tretia vlna vzniku alebo 

prehíbenie regionálnych organizácií tou najzásadnejšou.

2.4.2 Latinskoamerické združenia voFného obchodu

Prvý projekt regionálnej integrácie prišiel v roku 1960 v podobě ALALC / LAFTA, 

cieFom ktorej bolo postupné vybudovanie zóny vol’ného obchodu medzi 11 členskými štátmi 

do roku 1973 a to postupným likvidováním prekážok vo vzájomnej výmene tovarov.204 To 

však bolo znemožnené hlavně kvóli nástupu diktatur v niektorých členských krajinách 

(Argentina, Uruguaj, Cile, Brazília), ktoré zaviedli uzavreté hospodářské systémy. Prvé

neúspechy na seba nedali dlho čakať a tak si čílsky prezident Eduardo Frei už v roku 1965
> • • . . .  206 nechal štyrmi poprednými latinskoamerickými ekonómami pripraviť hodnotiaci dokument ,

z ktorého vyplynula potřeba prijať nové ekonomické nástroje (napr. regionálne investičné

programy) na posilnenie a urýchlenie integrácie regiónu.

vačšiny integračných snáh podniknutých do konca osemdesiatych rokov, kedy sa rozhodli zhostit’ sa tejto úlohy 

vedúci politici.

202 The Carribean Free Trade Association (CARIFTA) byla organizace, která jí předcházela, ale po slabých 

výsledcích byla v roce 1973 nahrazena CARICOMem
203 Ešte v druhej polovici 80. rokov bolo možné v regióne nájsť mnohé nedemokratické režimy (Argentina, Čile, 
Honduras, Haiti, Panama a iné).

204 Pozři: Dohodu LAFTA http://untreatv.un.org/unts/60001 120000/23/34/00045670.pdf

205Almeida, P. R. de. (2000). Le Mercosud: un M arché commun pou r l ’Amérique du Sud. Paris: L’Harmattan, s. 

24.

206 „Dokument štyroch“ -  ekonomici představili myšlienku vytvorenia Latinskoamerického spoločného trhu, kde 

vyzdvihli potřebu preferenčných zmlúv pre menej rozvinuté krajiny regiónu
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2.4.3 Latinskoamerické integračně spoločensťvo

Po období nadšeného aktivizmu aj postupného rozčarovania upadli krajiny Latinskej 

Ameriky v dósledku vnútomých kríz do přechodného stádia, takže až v roku 1980 došlo k

revízii regionálnej integrácie a región vstúpil do druhého obdobia. ALADI / LAIA207 sa stala
•  •  208 novým a menej rigidným rámcom regionálnej integrácie a priamym nástupcom LAFTA.

ALADI změnila hlavný ciel’ integrácie tým, že uznala ekonomickú pomoc rozvinutých krajin

regiónu tým menej rozvinutých krajin a změnila smerovanie integračného procesu tým, že

volala po intenzívnejšej subregionálnej integrácii. ALADI začala fungovat’ viac ako asociácia

medzi krajinami, ktoré presadzovali obchodné preferencie v regióne týmito spósobmi:

a) vytváraním regionálnych obchodných preferencií

b) umožňováním regionálnych dohod v rámci regiónu

c) umožňováním parciálnych dohod v rámci regiónu medzi členskými krajinami.209 

Krajiny mohli v rámci tohto zoskupenia medzi sebou recipročne uzatvárať preferenčné 

obchodné dohody na bilaterálnej úrovni a neboli povinné rozšíriť colné preferencie na ostatné

strany zmluvy.210 V 80. rokoch sa krajiny Latinskej Ameriky zbavili diktatur a dali sa na cestu
211demokratického vývoja, čo zároveň umožnilo nadviazanie bližších vzájomných kontaktov.

PokiaP ide o regionálnu integráciu Strednej Ameriky, je  tento región jednoznačne
• 212najmenej usporiadanou a najviac chaotickou oblasťou na americkom kontinente. Proces

207 Asociación Latinoameričana de Integración/Latina American Intégration Association (LAIA) - zahrnuje 12 
krajin LA (Argentina, Bolívia, Brazília, Čile, Ekvádor, Kolumbia, Kuba (přijatá v  roku 1999), M exiko, Peru, 
Panama (2009), Paraguay, Uruguaj a Venezuela). Členmi nie sú Surinam, Guayana, krajiny Strednej Ameriky 
a Karibiku. Členské krajiny sú rozdelené podPa rozvinutosti do troch skupin, pričom tým najmenej rozvinutým 
(Bolívia, Paraguay, Ekvádor) sú poskytované zvláštné výsady.

208 Haines-Ferrari, M. (1993). MERCOSUR: A N ew  Model o f  Latin American Economie Intégration? 

International Journal, Vol. 413, s. 417-418.

209 ALADI:.4bout Us,

http://www.aladi.org/nsfaladi/perfil.nsf/inicio2004i?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fper 

il.nsť%2Fvsitioweb2004i%2Fintroduccioni%3FOpenDocument%26AutoFramed, [08/2009].
210 Almeida, P. R. de. (2000). Le M ercosud: un M arché commun pou r l ’Amérique du Sud. Paris: L’Harmattan.s. 
26.

211 ALADI: About Us,

http://www.aladi.org/nsfaladi/perfil.nsf/inicio2004i?OpenFrameSet&Frame=basefrm&Src=%2Fnsfaladi%2Fper

il.nsf%2Fvsitioweb2004i%2Fintroduccioni%3FOpenDocument%26AutoFramed, [08/2009].
212 Až presadenie mierových iniciativ ukončujúcich ťahajúce sa ozbrojené konflikty viedlo k oživeniu  

integračnej dynamiky na začiatku 90. rokov. Z panamskej iniciativy sa na ostrove Contadora zišli v  januári 1983 

zástupcovia Mexika, Kolumbie, Venezuely a Panamy. Ich ciel’om bolo pokúsiť sa nájsť mierové riešenie 

stredoamerických konfliktov. Vznikla tak Skupina Contadora, ktorá sa rozhodla presadzovať principy 

sebaurčenia, neintervenovania, demilitarizácie a demokratizácie. Plnú podporu aktivitám skupiny vyjádřili ďalšie
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inštitucionálneho rozvoja bol postupný a necentralizovaný a až v roku 1991 zahrnul 

Protokol z Tegucigalpa takmer všetky existujúce organizácie pod spoločné zastrešujúce 

zoskupenie s názvom Stredoamerický integračný systém (SICA).214 Este v roku 1996 však 

mal tento región osem róznych úrovní participácie štátov na projektoch kooperácie a 

integrácie, pričom jednotlivé združenia čítalo dva až devät’ štátov, bez toho by existovalo 

riešenie, ako dosiahnuť váčšiu súdržnosť. Už na začiatku 70. rokov minulého storočia 

prognóza zněla, že ekonomická integrácia v Strednej Amerike futbalovú vojnu 

pravděpodobně přežije, politická integrácia však pravděpodobně nie. Do konca osemdesiatych 

rokov 20. storočia nebolo přehnané tvrdiť, že bola táto prognóza možno až příliš optimistická. 

Avšak len krátko potom Středná Amerika urobila výrazný posun smerom k demokratizácii na 

národnej úrovni a znovu zahájenie integrácie na regionálnej úrovni. Tento proces je však 

zdlhavý a zostáva mu urazit’ ešte veťký kus cesty, než sa stane tým, načo kedysi ašpiroval.

2.4.4 Stredoamerický spoločný trh

Stredoamerický spoločný trh215 (MCCA) bol ustanovený v roku 1960 Zmluvou z 

Managua, ktorú podpísali Salvador, Guatemala, Honduras a Nikaragua. V roku 1963 sa k 

tomuto bloku připojila Kostarika. Ku vzniku Stredoamerického spoločného trhu viedli nielen 

ekonomické dóvody, ale aj závažné politické příčiny. Medzi nimi zaujímala veFmi významné 

miesto hrozba, ktorú členské štáty pociťovali zo strany kubánskej revolúcie, čo z časti 

vysvetPuje vysokú podporu novému regionálnemu združení zo strany USA.21

Stredoamerický spoločný trh bol vytvořený v rovnakej dobe ako LAFTA, v rámci 

prvej vlny regionálnej integrácie v Latinskej Amerike. Do konca 60. rokov 20. storočia bol

1 1 1

latinskoamerické krajiny (Argentina, Uruguaj, Brazília a Peru) a Európske spoločenstvo. Koncom septembra 

1984 sa v San José zišli zástupcovia Európskych spoločenstiev, Spanielska a Portugalska, piatich 

stredoamerických krajin a štyroch členov Skupiny Contadora na konferencii, ktorá otvorila cestu k mierovému 

riešeniu sporov v  regióne. Bol tak zahájený proces zo San José, ktorý je  dodnes hlavným politickým fórom pre 

dialog zástupcov EU a stredoamerických krajin.

213 uvedený do platnost’ o dva roky neskór.
214 Sistema de la Integración Centroam ericana (SICA); V  súčasnosti sú členy B elize, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama. Dominikánská republika je  pridruženým členom

215 Mercado Común Centroam ericano (M CCA)/ Central Am erican Common M arkét (CACM)
216 Grugel, J.; Hout, W. (1999). Regions, regionalism, and the South. In GRUGEL, J.; HOUT, W. (eds.). 
Regionalism Across the North-South Divide. State strategies andglohalization. London: Routledge. s. 170 — 196.



r • r  • • 217široko uznávaný ako najúspešnejšia snaha o regionálnu integráciu v rozvojovom svete. 

Úspěchy stredoamerického spoločného trhu, merané rastom obchodu medzi jednotlivými 

regiónmi, ďaleko překonali úspěchy, ktoré dosiahla LAFTA. Tento pokrok bol spósobený 

predovšetkým nepolitizovaným spósobom vedenia a nízkými politickými a ekonomickými 

nákladmi na integráciu.218 Na ako nepevných základoch sa však tieto úspěchy v skutočnosti 

zakladali, sa ukázalo, keď sa po rozmachu prvých rokov hlavným záujmom regionálnych 

vodcov stal cieP integračnú štruktúru udržať, nie ďalej rozširovať. Po dve desaťročia 

integračný proces podstatě stagnoval.

Tretia vlna regionálnych integračných snáh v Latinskej Amerike bola vplyvom nových 

skúseností, domácích politických a ekonomických zmien ako aj iného globálneho prostredia 

úplné odlišnou fázou integrácie. Hoci bol hnacou silou regionalizmu naďalej ekonomický 

rozvoj, agendy sa začali prehlbovať aj v iných témach. Dóležité integračně zoskupenia 

súčasnosti, ktoré majú možnosť ovplyvňovať chod a rozvoj celého územia dodnes, začali 

svoju posobnost’ v období přibližné 90. rokov 20. storočia, tvořili tzv. tretiu vlnu regionalizmu 

v Latinskej Amerike a sú to: Andské spoločenstvo národov, Mercosur, NAFTA a ďalšie, 

ktoré představíme v celej šírke ich vzniku a fúngovania.

2.4.5 Andské spoločenstvo národov

Andský pakt (alebo Andská skupina), predchodca Andského spoločenstva národov 

(CAN)219, vznikol v roku 1969 v rámci existujúceho latinskoamerického združenia národov 

(LAFTA). Spoločne s CARICOM-om tvořil súčasť druhej vlny integračných procesov v 

Latinskej Amerike a Karibskej oblasti. Jeho ciePmi bolo zlepšit’ podmienky pre participáciu 

menej rozvinutých krajin zahrnutých do dohod združenia LAFTA a zároveň snaha o postupné 

vytvorenie spoločného latinskoamerického trhu. Dohodu, ktorá dala vznik Andskému 

spoločenstvu národov, tzv Kartagénsku dohodu, podpísalo pať štátov: Bolívia, Kolumbia, 

Čile, Ekvádor a Peru. Počas obdobia prvých rokov nastalo niekol’ko zmien a tak sa v roku 

1973 k tejto skupině štátov připojila Venezuela, zatiaP čo Čile v roku 1976 odstúpilo.

217 Zamora, C. M. “Aproxim ación a los regímenes de integración regionaF. Revista Electrónica de Estudios 
Internacionales. n° 08. http://wwvv.reei.org/reei8/MurilloZamora reei8 .pdf. [08/2009].

218 Nye, J. (1968). Comparative regional integration. International O rganization, V ol.22, c. 4, s. 196-240.

219 Comunidad Andina de las Naciones
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Andský pakt vznikol v priamej reakcii na neúspechy združenia LAFTA a jeho

integračně schéma bolo rozsiahlejšie ako čokoťvek, čo kedy bolo na poli regionálnej

integrácie realizované v treťom svete.220 Celý projekt sa vyznačoval dvoma hlavnými črtami.

Na ekonomickej úrovni sa zakladal na dvoch paralelných procesoch: liberalizácii

medziregionálneho obchodu a regionálnom priemyselnom plánovaní. Na politickej úrovni

potom vytvořil štruktúru s rozhodovacími právomocami, ktorá zahřňala dve hlavné inštitúcie:

Komisiu a Výbor, ktorých rozhodovacia právomoc na základe principu vačšiny a závazná
• 221supranacionálna právomoc boli ako ambiciózně, tak výnimočné.

Hoci Andský pakt dosahoval v prvých rokoch svojej existencie uspokojivé výsledky, 

pristúpenie Venezuely a odstúpenie Čile zapříčinilo sériu vážných kríz. VzhPadom na 

komplexnosť projektu andskej integrácie viedli tieto události k novému prerokovaniu 

niektorých dóležitých mechanizmov tohto procesu a nakoniec k úplnému upusteniu od 

póvodného časového harmonogramu integrácie.222 Okrem nepružnosti póvodného plánu bol 

jeho neúspech spósobený ďalšími okolnosťami, ku ktorým patřilo nerovné rozdelenie 

nákladov a ziskov, politizácie otázok integrácie, nerešpektovanie andských rozhodnutí223 

jednotlivými členskými štátmi, vysoká politická nestabilita224 a chýbajúce regionálne 

vedenie.225

Jedným z navrhovaných receptov na prekonanie krízy bolo vytvorenie regionálnej 

inštitúcie, ktorá by bola schopná urovnat’ spory medzi členmi, a tento návrh sa dočkal

220 Mace, G. (1988). Regional Integration in Latin America: A Long and Winding Road. International Journal 

43/3. s. 225.

221 V rámci medzivládnej Komisie, zodpovednej za rozhodovanie vo všetkých významných otázkách spojených 

s integračným procesom, nemal žiadny zo štátov možnosť jednostranné vetovať rozhodnutie spoločenstva,

s výnimkou rozhodnutia ohl’adne vePmi dóležitých tém. Výbor, poverený správou, vytváraním programu a 

implementáciou rozhodnutí, potom mal supranacionálne právomoci, ktoré ho oprávňovali robiť rozhodnutia 

závazné pre všetky členské štáty — pri najmenšom formálně .

222Mace, G. (1988). cit. d. s. 168.

223 Malamud, A. (2002). Regional Integration in Latin America: Com parative Theories and Institutions. Primer 

Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. University o f  Salamanca. 9-11 July. s. 17.

224 Do počátku sedmdesátých let zažili všichni zakládající členové s výjimkou Kolumbie selhání demokratického 

systému.

225 Malamud, A. (2002).cit.d. s. 27.
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uskutočnenia vznikom: Súdneho dvora a Andského parlamentu v roku 1979. Tieto 

inštitúcie však nemali skutočnú váhu v dósledku převahy formy nad fiinkciami.

Integračnému procesu sa zablesklo světlo na konci tunela až v roku 1987, kedy bola 

Kartagenská dohoda revidovaná Protokolom z Quita, ktorého cieFom bolo zabezpečit’, aby sa 

pracovně mechanizmy tohto bloku stali flexibilnejšie. Proces skutočného prehlbovania 

integrácie a otvárania sa bol však v tomto regióne začatý až po tom, čo sa v roku 1989 střetli 

prezidenti všetkých členských štátov. Zriadenie Andskej rady prezidentov v roku 1990 malo 

tieto snahy konsolidovat’. Rada prezidentov je tvořená prezidentmi členských štátov a 

představuje orgán najvyššej úrovně Andského integračného systému (AIS). AIS je  potom 

súborom orgánov a inštitúcií, ktoré, za vzájomnej spolupráce, riadia proces integrácie a jeho
• 7 7 »

fimgovanie.

Na summite v La Paz (Bolívia) v roku 1990 se andský prezidenti dohodli na vytvoření 

zóny voPného obchodu do roku 1992 a dokončenie colnej únie do roku 1995. Zóna voPného 

obchodu medzi Bolíviou, Kolumbiou a Venezuelou vznikla v roku 1992. O rok neskór sa 

připojil i Ekvádor. Peru pozastavilo svoju účasť v roku 1992 kvóli nezhodám ohPadne 

struktury vonkajšieho colného tarifu (Peru používalo vyšší než předpokládaný spoločný tarif) 

a vnútomým nepokojom (prezident Fujimori sa pokusil o prevrat podporovaný armádou). V 

roku 1995 navýše došlo ku krátkej vojně medzi Ekvádorom a Peru, ktorá bola vedená kvóli 

územnému sporu. Peru sa opať k integračnému procesu připojilo až v roku 1997.

Integrácia a nové globálně ekonomické změny postupné postupovali a bolo potřebné 

uskutočniť reformy, ktoré sa týkali inštitúcií a oblastí spoločného postupu. Tieto reformy 

realizovali Protokol z Trujillo (1996) a zo Sucre (1997), na základe ktorých začalo fungovat’ 

Andské spoločenstvo národov od 1. augusta 1997 so sídlom v Lime. Dóležitými změnami

226 Soudní dvůr zahájil svou činnost v  roce 1983. Parlament stále sestává ze zástupců národních shromáždění, ale 

vznikly plány na to, aby jeho členové byli od roku 2002 voleni přímo.

227 Slabost a relativní nedůležitost soudního dvoru se jasně projevila, když měl být vystěhován z budovy, v  níž 

sídlil,, vzhledem k tomu, že neuhradil nájem. Zahraniční zástupci byli překvapení, když jednoho dne klepali na 

dveře prázdné budovy (Pereira, 2000).

228 Baquero, M. Regional lntegration,

http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=ioumals&handle=hein.iournals/lbramrcal 1 &div= 12&id=&p 

a g £ ,[08/2009],

229 Los procesos de integración de los países de América Latina y el Caribe 2000-2001: avances, retrocesos y  

temas pendientes. Santiago de Čile: CEPAL, 2002, str. 29.

226
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boli: výkonný orgán (Výbor) sa stal generálnym sekretariátom Andského spoločenstva kým 

Komisia si zachovala svoju funkciu hlavného orgánu s rozhodovacou právomocou v oblasti
9 30politiky integrácie.

V súčasnosti sa Andské spoločenstvo vďaka právnemu principu priamej účinnosti a 

nadradenosti práva spoločenstva stalo druhým regiónom světa, pokiaF ide o úroveň formálnej 

inštitucionalizácie, a radí sa hned’ za Európsku úniu. Jeho hospodářské výsledky sú však 

omnoho menej pósobivé. Hoci zóna voPného obchodu funguje od roku 1993, región sa 

nevyznačuje ekonomickým rozvojom, ale sociálnymi nepokojmi, politickou nestabilitou a 

ekonomickými neúspechmi. Napriek vysoko inštitucionalizovanej organizácii a 

optimistickému (ale nerealizovanému) závazku vytvořit’ spoločný trh najneskór do roku 2005 

totiž andské krajiny zatial’ neboli schopné vytvořit’ región mieru, stability a rozvoja. V 

dósledku toho sa niektoré z nich rozhodli vyjednávat’ o komplementárnych zmluvách s třetími 

krajinami alebo regiónmi -  napr. Kolumbia a Venezuela s Mexikom231 a Bolívia s 

Mercosurom. Regionálne inštitúcie tak zostali slabé a rozvoj vnútroregionálnej vzájomnej
9závislosti jednotlivých členov ustrnul.

Roky 2005 a 2006 boli pre CAN prevratné v mnohých smeroch. V júli získalo Andské 

spoločenstvo štyroch nových asociačných členov - štáty Mercosuru - Argentinu, Brazíliu, 

Paraguaj a Uruguaj. Tento krok nasledoval po recipročnom rokovaní Mercosuru. Onedlho 

však přišla aj strata, keď v apríli Venezuela ohlásila odchod z organizácie z dóvodu, že "ak 

Kolumbia a Peru podpísali dohody o volhom obchode s USA, organizácia je  mřtva"2i4. CAN 

vstúpilo do rokovaní o možnostiach intenzívnejšej intraregionálnej kooperácii s ďalšími

230 CAN, Protocolo M odificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), 

http://wwvv.coinunidadandina.org/normativa/tratprot/truiillo.htm. [1/2010].

231 Neúspěch jednání mezi členskými zeměmi ohledně procesu liberalizace jejich vzájem ného obchodu vedl 

Venezuelu a K olum bii k separátním jednáním  s M exikem  o vytvoření oblasti volného obchodu. Dohoda 

mezi těmito třemi státy byla podepsána v  roce 1993, s cílem  liberalizace vzájem ného obchodu v  první 

polovině roku 1994, a je  známa jako Skupina tří (G rupo de los T res -  G 3). D etailnejšie v: Serbin, A .(1992). 

El Grupo de los Tres. Políticas de integración. Bogotá: FESCOL.

232 Prezident ohlásil, že Venezuela vystupuje z Andského spoločenstva. Podrobnejšie: Bonilla, Adrián (2001), 

“Entre el deseo y la ficción: interdependencia e integración en la región Andina”, XXIII LASA W orld Congress, 

Washington DC, September 6-8.
233 Malamud, A.. Mercosur Tums 15: Between Rising Rhetoric and D eclining Achievement. Cam bridge Review  
of International AJfairs, vol.18, n° 3, octubre/2005, s .4 2 1-436.

234 Chávez, Hugo. Presidente anuncia que Venezuela se sale de La Com unidad Andina. 

http://www.eluniversal.com /2006/04/20/eco art 20201 D2.shtml. [5/2010].
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regionálnymi zoskupeniami, vrátane Európskej únie. Jeho zámerom je rozširovať a 

prehlbovať oblast’ spoločných záujmov a tým prispievať a demonstrovat’ narastajúcu 

komplexnost’ regionálneho a globálneho multilateralizmu. Už proces vzniku Andského 

spoločenstva ako nástupníckej organizácie nebol jednoduchý. V roku 1993 viedol neúspech 

jednaní o liberalizáciu obchodu Venezuelu a Kolumbiu k separátnym jednaniam s Mexikom, 

ktorého výsledkom bol vznik Skupiny troch (G3) s ciel’om vytvoriť medzi účastnickými 

krajinami oblast’ voPného obchodu v roku 1994.

2.4.6 Mercosur236

Mercosur je jedným z vedúcich regionálnych zoskupení Latinskej Ameriky. Ide o 

ekonomické regionálne združenie založené Argentinou, Brazíliou, Paraguajom a Uruguajom. 

Vzniklo 26. marca 1991 a stalo sa jedným z najznámejších členov tretej vlny integrácie v 

Sevemej a Latinskej Amerike. Rokovania o jeho vzniku boli završené podpisom dohody v 

hlavnom meste Paraguaji - Asunción, ktorá je známa ako Asunciónská dohoda "Tratado de
r  2 3 7Asunción".

Založenie MERCOSURu bolo motivované myšlienkami európskej integrácie. 

Základom pre vytvorenie zoskupenia boli užšie hospodářské a spoločenské vzťahy medzi 

dvoma najvačšími krajinami južného cípu - Argentinou a Brazíliou. Mercosur počas desiatich 

rokov strojnásobil objem svojho vnútroregionálneho obchodu, kým zároveň zvýšil objem 

vonkajšieho obchodu. Navýše tiež zvýšil priame zahraničně investície plynúce do jeho 

členských štátov a stal sa čoraz významnějším medzinárodným aktérom ako v oblasti 

obchodu, tak pre zahraničně vlády.238 Mercosur vznikol v dósledku demokratizácie a 

odstránenia konfliktu medzi Argentinou a Brazíliou, aby sa neskór vyvinul v zoskupenie s 

novým ekonomickým profilom, viac orientovaným navonok. V čele póvodného procesu 

zbližovania stáli argentinsky prezident Raúl Alfonsín a jeho brazilsky náprotivok José Samey, 

ktorí mu vtlačili svoju vlastnú politickú pečať. Následne na to celý proces integrácie viedli

215 šp. Grupo de los Tres.

236 MERCOSUR - Mecado Común del Sur (špan.), připadne MERCOSUL -  Mercado Comun del Sul (port.) 

v překlade znamená Společný trh jižného cípu (jihu).

237 MERCOSUR, Tratado de Asunción, Asunción, 26/03/1991, viac na oficiálnych stránkách: 

http://www.mercosur.int

238 Nofal, M. B. (1997). Las Grandes Asignaturas Pendientes en el Mercosur. Boletínlnform ativo Techint 

Separata, Vol. 2 9 2 .,  s. 78.
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argentinsky prezident Menem a brazílski prezidenti Collor, Franco a Cardoso, ktorí ho držali 

pevne vo svojich rukách. Regionálna integrácia bola potom vnímaná tiež ako politický nástroj 

na konsolidáciu širších ciePov.

Do roku 1995 sa Mercosur premenil z predchádzajúcej zóny vol’ného obchodu medzi 

členskými krajinami v colnú úniu, ktorej dlhodobým cieFom je stať sa spoločným trhom. 

PodPa vačšiny prác věnovaných téme regionalizácie, ktoré vychádzajú predovšetkým z 

případu európskej integrácie, předpokládá snaha o vytvorenie spoločného trhu a následne 

ekonomickej únie, že skór či neskór dojde k vytvoreniu regionálnych inštitúcií240 Tieto 

regionálne inštitúcie sa majú zaoberať dvoma hlavnými dilemami spoločného rokovania, t.j. 

procesom rozhodovania a zmierovacím riešením sporov. Mercosur však dodnes nevytvořil 

žiadnu významnú inštitucionálnu štruktúru, či už supranacionálnu alebo nie.241 Jeho 

rozhodnutia namiesto toho prechádzajú čisto intergovemmentálnym mechanizmom, ktorý v 

každom případe vyžaduje jednomysePnosť. Jediná forma organizácie rozhodovacieho procesu 

pozostáva z troch regionálnych orgánov zriaďovaných buď veřejnými činitePmi členských 

štátov, alebo úradníkmi vymenovanými jednotlivými štátmi, ktorí majú nízku úroveň 

zodpovědnosti.242 Týmito orgánmi sú:

• Rada spoločného trhu (Consejo del Mercado Común - CMC) tvořená ministranu 

zahraničných vecí a hospodárstva všetkých členských štátov

• Skupina spoločného trhu (Grupo Mercado Común - GMC) exekutívny orgán, ktorému 

asistuje:

• Komisia pre obchod.

Ďalšie dva orgány - Spoločná parlamentná komisia (CPC) a Hospodársko-sociálne 

konzultačně fórum - majú poradnú funkciu, prijímajú odporúčania. Posledným orgánom je 

Administratívny sekretariát Mercosuru, ktorý jediný je permanentným orgánom, ktorý sídli

239 Kennes, W. (2003). “The European Union and Regionalism in Developing Countries”. In Van Ginkel, H.; 
Court, J.; Van Langenhove, L. (eds.). Integrating Africa. Perspeclives on Regional ln tegration and Development. 
Tokyo: UNU Press. s. 47.

240 Protokolem z Ouro Preto v roce 1994 byly položeny základy institucionální struktuře, která 

byla nezbytná pro spuštění celní unie. Tato struktura dává seskupení MERCOSUR mezinárodní 

právní subjektivitu

241 Lat. supra = nad, po; natio =  národ, štát, je  pojem z medzinárodného práva. V o všeobecnosti to znamená 

presunutie rozhodovacích právomoci od národnej úrovně na vyššiu úroveň rozhodovania, teda na nadnárodnú 

úroveň. -  tento termín možná nemusí být vysvětlován, protože tak bude učiněno v rácmi kapitoly o EU

242 METHOL FERRÉ, Alberto y METALLI, Alver. “A América Latina do século X X I”, Río de Janeiro, Vozes, 

2006, p. 106.
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v Montevideu.243 Poskytuje logistickú podporu všetkým ostatným orgánom pri konaní 

střetnutí, informuje členské státy o ich vzájomných opatreniach na začlenenie noriem do 

národných právnych poriadkov, archivuje dokumentáciu Mercosuru a publikuje a rozšiřuje
.  r  ■ f  •  244normy přijaté mými organmi.

Všetky orgány sa uznášajú na základe konsenzu za přítomnosti zástupcov všetkých 

štátov. Obmedzený systém mimosúdneho riešenia sporov poskytuje arbitrážny mechanizmus 

ad hoc, ktorý bol využitý ¡ba páťkrát v priebehu posledných desiatich rokov.245 Navýše 

neexistuje priama účinnost’ práva spoločenstva, ani jeho nadradenosť nad právom 

jednotlivých členských krajin. Tieto črty boli úmyselne podporované od počiatočného štádia 

existencie Mercosuru, aby sa dalo jasné rozlišovat’ medzi politickým smerom integrácie a 

nežiaducim byrokratickým smerom, ktorý by mohol celý projekt ohrozit’.246

Vznik Mercosuru je pragmatickým rozhodnutím prezidentov členských krajin. P.R. 

Almeida obhajuje predbežnú inštitucionálnu štruktúru ako zodpovedajúcu súčasnej etape 

integračného procesu. Nie sú podPa neho potřebné nadnárodně inštitúcie. To, že sa Brazília 

stavia proti supranacionalizmu, vidí ako přemyšlené, pretože jeho předčasné zavedenie by 

mohlo ohrozit’ integračně ciele.247 Brazília sa od zvolenia prezidenta Lula vyslovuje viac pre 

integráciu na základe európskeho modelu a posilnenie Mercosuru.248 V skutočnosti sa však v 

integrácii vePmi nepokročilo.

243 MERCOSUR, P rotocolo de Ouro Preto, Documento Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura 

Institucional del Mercosur, Ouro Preto, Brasil, 17/12/1994.

244 FERNÁNDEZ REYES, Jorge. (2001). El Mercosur: Un balance institucional en W A A , D e: anos de 

Mercosur. Rio de Janeiro: Lumen Juris, s. 73.
245 Giordano, P. (2002). The external dimension o f  the M ercosur: P rospects fo r  the North-South integration with 
the European Union. London: Chatham House.
<www.chathamhouse.org.uk/pdf/briefing_papers/Giordano%20paper.pdf>.

246 Reyes, F. J. (2001). El Mercosur: Un balance institucional. D e: anos de M ercosur. Lumen Juris, Rio de 

Janeiro, s. 71.

247 Almeida, P. R. (2000). Le Mercosud: un M arché commun pour l ’Amérique du Sud. Paris: L ’Harmattan, s. 

69-73.

248 Serbin, A. (2004). Vers un espace sud-américain? Le long et difficile chemin de l ’Amérique du Sud vers 

l’intégration. In Santander, Sebastian (eds.). G lobalisation, gouvernance et logiques régionales dans les 

Amériques. Bruxelles: GELA-IS, s. 253.
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Členské státy Mercosuru sa nakoniec Protokolom z Olivos rozhodli zriadiť Stály 

tribunál, ktorý stojí na vrchole procesu rozhodovania obchodných sporov.249 V roku 2003 

bola zriadená Komisia stálých reprezentantov Mercosuru, ktorej prezident reprezentuje 

organizáciu navonok. V roku 2005 bol zriadený Fond pre štrukturálnu konvergenciu s 

počiatočným rozpočtom 100 mil. $, ktorého ciel’om je znížiť strukturálně asymetrie medzi 

členskými krajinami a ktorý smeruje viac financií do Paraguaja aUruguaja. Poslednou 

úpravou je nahradenie CPC novým Parlamentem Mercosuru (PM), dňa 31.12.2006 so sídlom 

v Montevideu. V roku 2010 sa majú konať prvé všeobecné priame voPby. PM zatiaP nemá 

rozhodovacie právomoci.

Ako vznik tohto tribunálu, tak skutočná schopnost’ Mercosuru ďalej presadzovať jeho 

rozhodnutie však nie sú povzbudivé. Čisto intergovemmentalistický přístup k takémuto 

regiónu, akým je Mercosur, však - akokoPvek paradoxně sa to móže zdať - nemóže zachádzať 

příliš ďaleko, pretože vnútroštátni sociálni aktéři sa celého procesu doposial’ nezúčastnili a 

hlavné medzištátne dohody - či už zakladajúca Zmluva z Asunción z roku 1991 alebo 

Protokol z Ouro Preto z roku 1994 - neviedli vo svojom dósledku ani ku zdieťaniu inštitúcií, 

ani k postúpeniu právomoci. Kontrast medzi ohlašovanými ambicióznymi ciePmi Mercosuru a 

jeho chabými konkrétnými podobami v oblasti vytvořených inštitúcií251 však nie je 

paradoxom - len sa tak opakuje v Latinskej Amerike už hlboko zakorenená tradícia 

poskytovania pomoci len pro forma.

Mercosur přikládá demokratickému systému vePkú dóležitosť. Už roku 1992 v 

Prezidentskej deklarácii z Las Lenas bolo vyjádřené, že demokratický právny poriadok je 

nevyhnutný pre rozvoj Mercosuru. Roku 1996 bola potom přijatá Prezidentská deklarácia o 

demokratickom kompromise, ktorá stanovuje, že v případe narušenia demokratického

249 Protokol z Olivos, 18.2.2002.

250 CEPAL. (2006). Panoram a de la inserción internacionál de Am érica L a tin a y  e l Caribe 2005-2006. Santiago 

de Chile: CEPAL, s. 87.

251 Perales, J. R. (2001). La coordinación m acroeconómica y  las institucionespolíticas en e l cono sur. XXIII 

LASA World Congress, Washington DC.

252 V roce 2006 se dvě země bloku (Argentina a Uruguaj) utkaly až před Mezinárodním soudním dvorem (ICJ) 

když Uruguaj získal jednu ze svých největších zahraničních investic na výstavbu dvou celulózek.. Kamenem  

úrazu ale bylo, že stavba měla vzniknout na pomezí obou zemí a Argentina se obávala znečištení životního 

prostředí a negativního vlivu na její turismus a rybolov. ICJ dal za pravdu Uruguaji - oba menší členové 

Mercosuru si stěžují na neúplný příistup na trhy „většich kolegů“ a hledají náhradu v bilaterálních obchodních 

vztazích mimo seskupení. Organizační pravidla to ale zakazují.
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poriadku nióžu ísť sankcie voči dotknutému štátu až k pozastaveniu práv a povinností 

vyplývajúcich z jeho členstva. Zároveň bolo stanovené, že demokratická klauzula bude 

obsiahnutá v budúcich zmluvách medzi Mercosurom a ďalšími štátmi. V roku 1998 bol 

přijatý Protokol z Ushuaia o demokratickom kompromise medzi členmi Mercosuru, Bolíviou 

a Čile a bol medzi nimi založený Mechanizmus politických konzultách' a rokovaní. Krajiny 

taktiež podpísali Politickú deklaráciu Mercosuru, Bolívie a Čile, ako mierové zóny, v ktorej 

sa nevyskytujú zbraně hromadného ničenia, a ktorá zakladá spoluprácu v oblasti bezpečnosti a 

obrany.253

Obrovský trh krajin Mercosur je lákavý pre ostatné státy regiónu, ktoré hFadajú 

spósoby ako k nim nájsť cestu. V rokoch 1995-96 boli podpísané dohody o pridružení Čile a 

Bolívie s cieFom liberalizácie obchodu (vytvorenie zón voPného obchodu).254 V roku 2002 

podpísalo Andské spoločenstvo s Mercosurom dohodu o vytvoření zóny voPného obchodu 

medzi týmito obchodnými regionálnymi zoskupeniami. Nespokojnosť Venezuely s činnosťou 

ACN/CAN a jej stále silnejšia orientácia na krajiny Mercosur kulminovala podáním žiadosti 

na vstup do organizácie v roku 2005 a podpísaním Protokolu o začlenení Venezuely do
255Mercosuru v júli 2006, čím sa táto krajina stala piatym plnoprávným členom.

Plynulo sa zaradiť do funkčnej integračnej organizácii dovoPuje Venezuele štvorročné 

přechodné obdobie, ktoré využije na implementáciu noriem a spoločného tarifu. V roku 2003 

podpísalo obdobnú dohodu o pridružení Peru a v roku 2004 Venezuela, Kolumbia a Ekvádor. 

K obdobnému zbližovaniu dochádza i s Mexikom.256 Všetky tieto zmluvy naznačujú snahu o 

komplexnú regionalizáciu celej Latinskej Ameriky.

253 Duhalde, Eduardo. (2005). Perspectivas del Mercosur. Revista D iplom acia, Estrategia y  Política, Január- 

Marec, s. 05-29.

254 Sanahuja, J. A. (2003). Crónica de esperanzas y decepciones. A m érica Latina y  las negociaciones 

comerciales con Estados Unidos y  la Unión Europea, no 69/Revista M exicana de Política Exterior, s. 8.

255 GARCÍA, L. M. G. (2005). La Com unidad Andina y  e l M ercado Común del Sur: H acia e l M ercado Regional 

Suramericano, INCIPE.

256 V polovině roku 2004 M exiko překvapilo svou žádostí stát se členem MERCOSUR. V červenci téhož roku 

získalo pozorovatelský status. Již v  roce 2002 byla s M exikem podepsána dohoda o hospodářské komplementaci.
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2.5 Bilancie a nádeje latinskoamerického regionalizmu

Napriek rozdielnym názorom je regionalizmus stále vnímaný ako jediná stratégia 

ďalšieho rozvoja a Latinskej Amerike poskytuje silnejšie postavenie v medzinárodnom 

systéme. Připusťme, že niektoré dóvody, ktoré motivovali k prijatiu regionalizmu sú stále 

platné, dokonca ešte naliehavejšie.257 Slepá ulička v poslednom kole vyjednávaní v Doha; 

vyrašenie Indie a Číny ako supervePmocí budúcnosti závislých na nerastných surovinách 

Latinskej Ameriky; zrýchPovanie globalizácie a potřeba posilnenia multilaterálneho systému 

na princípoch silných regiónov predstavujú stále trvajúce dóvody prispievajúce 

k presvedčeniu, že koniec regionálnej integrácii Latinskej Ameriky len tak nehrozí.

Štáty Latinskej Ameriky sa neintegrujú len vzájomne. V poslednej dobe hPadajú 

možnosti spolupráce najma s inými časťami světa namiesto doteraz najrozšírenejšej 

„kooperácie“ s hegemónnymi USA. Ich dóležitým partnerom je Európska Unia, partnermi v 

rámci integračného modelu Juh -  Juh sú Juhoafrická republika či India. Tiež možno 

pozorovat’ nárast hospodářských kontaktov s Iránom, Čínou či Ruskom.

Napriek tomu je potřebné povedať, že ekonomická integrácia a vytváranie fungujúcich 

a efektívnych regionálnych organizácií nebolo v Latinskej Amerike vždy úspěšným 

procesom. ZatiaP čo sa integrácia neustále zdokonaPuje, boli a sú tu stále přítomné neúspechy. 

Podobné sú na tom ako hemisférické tak aj subregionálne iniciativy latinskoamerickej 

integrácie. Rozsah i smerovanie oboch procesov je stále ťažšie zistiť, napriek tomu 

kontinuálna snaha o progres (aj keď odlišnej intenzity) signalizuje trvalé požiadavky 

regionálnej kooperácie a zodpovědného rozvoja. Naviac je tu vždy přítomný všeobecne 

rozšířený názor, že šírenie demokratických princípov, slobodného trhu a komplexná 

interdependencia robia interamerický systém viacej ochotný spolupracovat’ a to aj cez 

nedóveru USA.

Situácia je ale v porovnaní so začiatkom 90. rokov minulého storočia odlišná. Dnes sú 

regionálne dohody v transformačnej fáze. V kontexte analýzy zlyhania vyjednávaní o FTAA 

by sa dalo hovořit’ o zmrazení, či zostupu integrácie, ale naopak je  viditel’né rozširovanie 

biregionálnych a multilaterálnych dohod a najma narastajúca dóležitost takzvaných zmlúv

257 SANAHUJA, J. A. (2007). Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas. 

Pensamiento Iberoamericano. Madrid: Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), s. 6.
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medzi „Severom a Juhom“ teda Latinskej Ameriky, Spojených štátov a Európskej únie. 

Vrcholným záujmom v budúcnosti bude analýza panorámy latinskoamerického regionalizmu 

a empirický výskům krízy súčasných integračných schém a to najma „nového“ Mercosuru po 

vstupe Venezuely, ktorá otvorene polemizuje s líderstvom Brazílie v Južnej Amerike 

a následne latentnú pozíciu Andského spoločenstva, či vytvorenie úplné novej schémy 

UNASUR. Stručné povedané, súčasný vývoj móže nabrat’ 3 možné scenáre:

1. živá apostupujúca regionalizácia v Latinskej Amerike (vyššie analyzované integračné 

schémy potvrdzujú, že nestratili svoju vitalitu a energiu pokračovat’ v rozbehnutom 

smere)

2. „zmrazená“ regionalizácia potvrdzujúca, že politická kultúra v Latinskej Amerike 

nedovoFuje vytvorenie silných inštitúcií a nadnárodných pravomocí

3. alebo regionalizáciu v tranzícii, kedy budeme potřebovat’ čas na analýzu ďalšieho 

smerovania tohto nového usporiadania.
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Kapitola 3 Latinská Amerika ako hráč súčasného medzinárodného 

systému

Na začiatku 21.storočia sa Latinská Amerika nachádza v kritickom momente, kde 

predikovať akokolVek jej vývoj je  vePmi ťažké. Meniaca sa struktura mocenských koalícií 

a nedostatek sociálneho súladu v rámci krajin regiónu prispievajú kneistote. Vonkajšie sily, 

akými sú napr. zahraničná politika USA a interegionalizmus Európskej únie, taktiež dynamika 

vyjednávaní na multilaterálnej úrovni hrá dóležitú úlohu. Možné sú rózne scenáre, avšak 

rovnako ako v iných častiach světa je  vePmi pravděpodobné, že v Latinskej Amerike povýši 

makroregionálna úroveň svoju dóležitosť nad úroveň vlády a vládnutia. Skúsenosti z iných 

častí světa dokazujú, že regionalizmus nielenže získal, ale stále získává na dóležitosti.

3.1 Nová pozícia latinskoamerického regiónu. Región medzi dvoma pólmi

Joseph Nye popisuje nový post-bipolámy medzinárodný scenár, v ktorom sa vyvíja 

nový regionalizmus, ako trojdimenzionálnu 3-D šachovnicu zloženú z unipolárneho světa 

armády, tripolárneho světa ekonomiky a multipolámeho světa transnacionálnych vzťahov. 

Neexistuje teda žiadna reálna konsolidovaná hegemónna mocnost’. Vysvetlenie móže byť 

nasledujúce: v súčasnej dobe nie je  na svete žiadna mocnost’, ktorá by mohla vojensky 

konkurovat’ USA. V ekonomickej sféře sú tzv. transnacionálne vzťahy (ktoré sú čím ďalej 

dóležitejšie a stále viac ovplyvňujú správanie sa štátov a ich definície záujmov a politiky) 

naviac široko diverzifikované a skutočne multipoláme.259 Oblast’ ekonomiky je vymedzená 

tromi zretePne identifikovanými pólmi Triády: blokom Európskej únie (v čele s Nemeckom a 

Francúzskom); následne tzv. ázijským blokom, ktorý z formálneho hPadiska nie je uceleným 

regiónom, ale vykazuje jedny z najvyšších obchodných výsledkov a investícií v regióne

(obzvlášť významná je interakcia medzi severovýchodnou a juhovýchodnou Aziou, pričom
260vedúcu pozíciu naďalej zaujíma Japonsko); a nakoniec je  to severoamerický blok.

258 Keohane, R.; N ye, J. (2000). Globalization: What’s new? What’s not? (and so what?). In Foreign Policy  

Magazine, spring 2000. s. 56.

259 Preciado, J. (2001). Las Cumbres del A sim étrico triangulo del Atlántico: Am érica Latina fren te  a 

Estados Unidos y  la  Unión Europea. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, s. 11-51.

260 Blizáie vid’: Greenwood, Justin, Henry Jacek (eds.). (2000). O rganized Business and the New G lobal 

Order. Londres: Macmillan/ N ew  York: St. Martin’s Press.
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V tejto situácii začína Latinská Amerika v posledných rokoch vykazovat’ črty 

globálnej dynamiky, a představuje tak příležitost’ zvýšit’ ekonomickú silu ktoréhokolVek z 

vyššie uvedených troch blokov , a teda aj ich vplyv na daný región. Zároveň sa postupnou 

demokratizáciou Latinskej Ameriky na začiatku 90. rokov a ukPudnením lokálnych konfliktov 

začali vytrácať politické a bezpečnostné aspekty, ktoré niekoPko desaťročí vymedzovali 

prostredie, v ktorom sa vzťahy s Latinskou Amerikou odohrávali. Preto móže byť Latinská 

Amerika vnímaná ako príležitosť, ako rozšíriť medzinárodný systém o ďalší dóležitý 

región.262 Všeobecný fakt, že je  tradičné vnímaná ako zóna vplyvu USA a že ekonomika USA 

má v danom regióne vePký vplyv. Napriek tomu je  Latinská Amerika otvorená ďalším 

možnostiam, keďže v niektorých krajinách jednotlivých subregiónov konkurujú vplyvu USA 

aj iné regióny, najma Európska únia a ďalšie krajiny ázijsko-pacifického regiónu.

Pozícia Latinskej Ameriky sa mení nielen na globálnej úrovni, posilněné sebavedomie 

sa odráža aj v interregionálnych jednaniach a medzištátnych vzťahoch. Tradičné představy 

o starej politike a politických lídroch regiónu mení post-bipoláma „nová“ Latinská Amerika
r 263reprezentovaná politickou pozíciou a štýlom, ktorá už nevzbudzuje dojem pádného dvora“ 

Spojených štátov amerických. Mnohí latinskoamerickí intelektuáli a politici vnímajú Európu 

ako protiváhu americkému vplyvu v regióne a zároveň ako altematívnu formu kapitalizmu

alebo trhovej ekonomiky zameranej na dóležitého severného suseda. V starých časoch

navštěvovali novozvolení latinskoamerickí prezidenti Washington, připadne jedno

z európskych hlavných miest, v súčasnosti však podnikajú prvé oficiálně návštěvy do Azie, či 

arabských krajin. Na oplátku ázijskí politici navštevujú Latinskú Ameriku kvóli obchodným 

zámerom a hPadajú nové odbytištia pre ich komodity a nové zásoby nerastných materiálov. 

Ďalším faktorom je skutočnosť, že Latinská Amerika sa snaží o diverzifikáciu svojich 

ekonomických vzťahov a konsolidáciu svojich režimov a demokratických systémov.264

261 Fakticky má vePká časť transnacionálnych a vojenských záujmov taktiež pozadie v ekonomických záujmoch.

262 Keohane, R. (1984). After Hegemony: cooperation and discord  in the w orld  po litica l economy. Princeton 

University Press, Princeton s. 50.

263 Livingstone, G. (2009). America's b a ck ya rd : the U nited States and Latin Am erica from  the Monroe Doctrine 

to the War on Terror. London; N ew  York: Zed Books; Latin America Bureau; Distributed in the USA  

exclusively by Palgrave Macmillan, str. 6.

264 Grabendorff, W. (1995). El papel de América Latina en un nuevo orden internacional. In Mols, M.;

Thesing, J. (eds.). El Estado en Am érica Latina. Buenos Aires: Ciedla, s. 451-476.



V tomto novom medzinárodnom kontexte však nielen Latinská Amerika stojí pred 

ťažkou voFbou, či sa v otázke regionálnej spolupráce přiklonit’ k Európe alebo k iniciativě 

USA. Obe voPby sa odvíjajú od prinášaných výhod v oblasti trhu, politiky a celkového 

„nábojů“ spoločnosti. Z tohto dóvodu je nutné položiť si otázku, aké sú záujmy USA a 

Európy v Latinskej Amerike a aký bude mať konkrétna voFba medzi Európou a USA na 

Latinská Ameriku dopad. V súčasnej medzinárodnej situácii, keď USA zaujíma jasné 

hegemónne postavenie vo vojenskej a ekonomickej sféře, je  vel’mi dóležité, aby Európska 

únia a tiež Latinská Amerika hladali spósoby, ako vytvořit’ multilaterálnu orientáciu. To však 

možno dosiahnuť len podporou obojstranne výhodného bilateralizmu. Vel’kou výzvou 

Latinskej Ameriky je nájsť alternativy k výlučnému a hegemónnemu modelu integrácie 

navrhnutého Spojenými štátmi. Konsolidácia euro-latinskoamerického priestoru je preto dnes 

opodstatnenejšia než kedykol’vek inokedy.

3.2 Hemisférické medziregionálne vzťahy

Teorie regionálnej integrácie majú často sklon podceňovat’ vplyv exogénnych 

faktorov. Klasické integračné přístupy ako je  federalizmus, neofunkcionalizmus a 

intergovemmentalizmus, rovnako ako novšie přístupy, ako například liberálny 

intergovemmentalizmus či inštitucionalizmus sa regionálnu integráciu snažia vysvětlit’
265 • •predovšetkým za pomoci endogénnych faktorov. Dóvodom je  fakt, že tieto přístupy sa 

zaoberajú najma analýzou, vznikom a rozvojom EU, ktorá je  často považovaná za ojedinelý a 

modelový případ.266 Tento však nezodpovedá súčasnej požiadavke na vhodný predmet 

výskumu.

Medzi odbomíkov, ktorý předkládá adekvátny analytický rámec a zohFadňuje změny 

v medzinárodnom systéme, patří profesor medzinárodných vzťahov Oxfordskej univerzity, 

Walter Mattli, ktorý vysvetl’uje rolu USA a EU na konkrétnom příklade rozvoja 

latinskoamerického integračného zoskupenia Mercosur.267 Rovnako ako váčšina akademikov 

na poli medzinárodnej politickej ekonomie, W. Mattli prisudzuje integračný impulz trhovým

265 Diez, T.; Antjie W. (2004). Introducing the M osaic o f  Integration Tudory. In Diez, T.; Antjie Wiener 

(eds). European Integration Tudory. Oxford: Oxford University Press, s. 67.

266 Caporaso, J.; Marks, G.; Moravcsik, A,; Pollack, M. (1997). D oes the European Union represent a n. o f

1? EUSA Review  10:3.

267 Mattli, W. (1999). The Logic o f  Regional Integration: Europe and Beyond. Cambridge:Cambridge University, 

s. 28.
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aktérom. Přidaná hodnota jeho teorie ale spočívá v přístupe k externým následkom 

regionálnej integrácie. PodFa Mattliho musí konkrétné rozvoj Mercosuru zohFadniť nielen 

relevantných trhových aktérov na úrovni členských krajin zoskupenia, ale tiež fakt, že jeho 

vznik nasledoval až po vytvoření Európskej Unii (EU) a Severoamerickej dohody voFného 

obchodu (NAFTA). Inými slovami, EÚ stimulovala vývoj Mercosuru, ako konkurenčného 

bloku, a USA (prostredníctvom svojho zapojenia do NAFTA) mohlo mať buď rovnaký 

záměr, alebo mohlo naopak stimulovať Argentinu, Brazíliu, Paraguaj a Uruguaj, aby sa 

připojili k NAFTA.268

Táto časť práce sa teda zameria na empirický výskům spočívajúci v komparatívnej analýze 

snáh USA a EÚ o ovplyvnenie integračných procesov v Latinskej Amerike.

Za týmto účelom práca:

1. poskytne historický prehPad politik, zameraných pre a proti regionálnej integrácii

v Latinskej Amerike v zahraničných politikách USA a EU.

2. upozorní na spoločné trendy a rozdiely v přístupe USA a EÚ k regionálnej integrácii

v Latinskej Amerike.

3.2.1 Latinskoamerická integrácia a jej odraz v zahraničnej politike USA

Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, vplyv USA bol

v latinskoamerickom regióne značný od začiatku 19. storočia, kedy americký prezident J. 

Monroe položil základ jednej z najkPúčovejších doktrín americkej zahraničnej politiky voči 

Latinskej Ameriky. Princip hlásajúci “Ameriku Američanom”, ktorý požadoval 

nevmiešavanie sa vtedy monarchistickej Európy do amerických záležitostí obsahoval zárodky 

severoamerického expanzionizmu na juh a Latinskú Ameriku chápal ako výlučnú sféru
Jfí Qvplyvu USA. Táto zahraničnopolitická doktrína však priniesla aj iný princip -  a to 

panamerikanizmus. Panamerikanizmom je  možné chápať diplomatické, politické, 

ekonomické a sociálně úsilie, ktoré sa snaží vytvořit’, posilňovať a upravovať vzťahy a 

spoluprácu medzi štátmi amerického kontinentu v róznych oblastiach, kde by mohol existovat’

268 Mattli, W. (1999). cit.c. s. 50-57.

269 Herring, G. C. (2008). From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations Since 1776 . NY: OUP str. 153- 

155.

87



spoločný záujem. Jedným zo spoločných ciePov bolo povzbudit’ obchod na americkom 

kontinente a tým vzniká panamerické hnutie. Vo formě ad hoc konferencií položili základ 

inter-americkému systému, ktorý bol v roku 1910 za předsednictva USA sformalizovaný a 

dostal názov Panamerická Únia so sídlom v hlavnom meste USA -  Washingtone.271 Zmyslom 

inštitúcií bolo riešenie inter-amerických záležitostí, rozvíjanie vzťahov a spolupráca, neboli 

však efektívne v tom, ako čelit’ americkej zahraničnej politike, ktorá chápala Latinskú 

Ameriku ako výlučná oblast’ vplyvu USA. Vystihujú to šlová přednesené v Kongrese v roku 

1904 vtedajším prezidentom Theodorom Rooseveltom: ,JVa západnej pologuli móže věrnost’ 

USA Monroeovej doktríně donútiť Spojené státy, aby, aj keď nerady, vo flagrantných 

prípadoch zlého počínania vykonávali medzinárodnú policajnú m o c 2

V období studenej vojny sa vzťahy medzi USA a Latinskou Amerikou riadili 

hegemónnym predpokladom, že USA majú právo zabránit’ šíreniu komunizmu na americký 

kontinent metodami, v ktorých nechýbali vojenské zásahy, financovanie (vyhovujúcich) 

politických stráň, operácie tajných služieb, rozvojová pomoc. Nie je  prekvapujúce, že tento 

přístup nevzbudzoval u latinskoamerických štátov přílišné nadšenie.

Koniec studenej vojny ovplyvnil aj inter-americké vzťahy a umožnil Spojeným štátom 

zmeniť doraz svojej zahraničnej politiky vo vzťahu k Latinskej Amerike z oblasti bezpečnosti 

na ekonomické a normativně témy, akou je demokracia.273 Súčasné vzťahy USA k Latinskej 

Amerike majú mnoho podob. V týchto podobách je možné identifikovat’ určité prvky z 

predchádzajúcich období obohatené o nové vplyvy a tendencie.

Devaťdesiate roky 20. storočia boli svedkom tzv. druhej vlny regionalizmu vďaka 

posilňujúcemu procesu integrácie v Európe vo formě Maastrichtskej zmluvy, vzniku

270

270 Gilderhus, M. T. (1986). Pan-American Visions: Woodrow Wilson in the Western Hemisphere, 1913—1921. 

Tucson: Univ o f  Arizona Pr, s. 45.

271 Calvert P.A.R. (1999). Integration in Latin America. In: R egional Surveys o f  the World, South America, 

Central America and Carribean. London: Europa Publication Limited, s. 34.

272 Kunc, Jiří. Soukromé války o americký kontinent. Listy, 

httD://www.listv.cz/archiv.php?cislo=051 & clanek=010511. [03/2010].

273 Purcell, S. K. (1997). The New US-Brazil Relationship. In Purcell, S. K., Roett, R. (eds.). Brazil Under 

Cardoso. Americas Society, s. 97.
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Európskej únie, oživenie a vytváranie nových blokov po celom svete.274 V Amerike ohlásil 

prezident Spojených štátov George Bush v roku 1990 program s názvom Iniciativa 

podnikania pre Ameriku (Enterprise fo r  the Americas Initiative), ktorej hlavným pilierom
97Sbolo vytvorenie zóny voFného obchodu v celom regióne. V roku 1994 bol na summite 

vMiami schválený projekt vzniku Dohody o zóne voPného obchodu Amerik (FTAA). V 

rovnakom roku sa Spojené štáty po prvýkrát v historii stali súčasťou procesu regionálnej 

integrácie: Severoamerickej dohody voPného obchodu (NAFTA).

3.2.2 Inter-americká integrácia súčasnosti ako faktor vzájomných 

medziregionálnych vzťahov

Znovuobnovenie integračného úsilia, nazývané taktiež renesancia „integračných 

procesov” je  viditePné právě v takých zoskupeniach, akým je aj NAFTA. Organizácia sa 

stala pevným jadrom integrácie na americkom kontinente a bola inspirovaná myšlienkou 

otvoreného regionalizmu. Předpoklady pre renesanciu integračných procesov móžeme hPadať 

v celkovej zmene geopolitickej a ekonomickej situácie na kontinente.

Obrovskú úlohu v oživovaní týchto procesov zohrali Spojené štáty americké ako 

představitel’ najvyspelejšej ekonomiky kontinentu, na ktorej je  ekonomickou pupočnou 

šnúrou naviazaných mnoho krajin Latinskej Ameriky doteraz. Právě změna 

zahraničnoobchodnej politiky USA na konci 80. rokov znamenala obrovský impulz pre 

regionálnu integráciu. Predtým USA preferovali vo svojej obchodnej politike bezpečnostné, 

vojensko-strategické a politické záujmy a boli skór zástancami multilateralizmu. V tom 

období však začala do americkej zahranično-obchodnej politiky prenikať racionalita a
977přednost’ dostali obchodné a ekonomické záujmy pred bezpečnostnými (samozrejme obrat

274 Hoffmann, A. R. (2004). Foreign P olicy o f  the European Union tow ards Latin Am erican Southern Cone 

States (1980-2000). Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 125.

275Ďalšími ciePmi projektu bola podpora investícií a podnecovanie latinskoamerických krajin k vytváraniu 

vhodných podmienok pre zahraničný kapitál a podpora reformného úsilia týchto krajin k zníženiu svojich dlhov 

vo svete. Iniciativa mala stabilizovať latinskoamerické ekonomiky a podporiť prebiehajúce reformy a 

demokratizáciu a nadvazovala na tzv. Alliance fo r  Progress (Aliancia p re  pokrok) -  projekt hospodárskej 

pomoci Latinskej Amerike v období prezidenta J.F. Kennedyho z roku 1961 v ktorom mali počas lOtich rokov 

posilňovania hospodárskej situácie krajiny Latinskej Ameriky čeliť hroziacemu komunizmu.

276 Gomabala, 1.(2001). Latinská Amerika na přelomu tisíciletí, M ezinárodní politika, č. 3 /2001, s. 24.

277 Godová, Z. (2000). Analýza rozvoja komplexného procesu negociácií v  Latinskej Amerike (ALCA). Politické 

vedy. č. 4, roč. III, s. 123.
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nastal aj vplyvom multilaterálnych obchodných jednaní v rámci Uruguajského kola GATT, 

sktorými USA neboli příliš spokojné). Kongres preto umožnil americkým prezidentom za 

pomoci tzv. fast-traclC78 mandátu vyjednávat’ bilaterálne a multilaterálně obchodné dohody 

kpresadzovaniu obchodných záujmov vo svete. Ďalším dóležitým faktom vedúcim ku zmene 

postoja Spojených štátov k procesu integrácie boli vtedajšie vnútomé americké ekonomické 

problémy. Nárast deficitu štátneho rozpočtu, deficit obchodnej bilancie a klesajúca 

konkurencia amerických výrobkov znamenali znižujúcu sa technologickú a ekonomickú váhu 

americkej ekonomiky vo světověj ekonomike a předznamenávali tlak zo strany USA 

k rozširovaniu a prehlbovaniu ekonomickej integrácie nielen na regionálnej úrovni.

Dóvodmi, ktoré přispěli ku kvalitatívnej zmene integračných procesov boli mierové 

riešenia niekoPkých lokálnych konfliktov, nástup demokratických exekutiv vo vačšine 

latinskoamerických štátov, konsolidácia demokratických inštitúcií, budovanie právnych štátov 

a snaha kooperovat’ a integrovat’ sa do medzinárodného trhu. Na americkom kontinente sa tak 

vplyvom týchto událostí vytvořili dve pevné jadrá integrácie. Severným jadrom bola NAFTA, 

ktorá ku svojmu integračnému středu priťahuje krajiny Strednej Ameriky a Karibiku a južným 

strediskom je MERCOSUR (a UNASUR279, ktorý stavia na jeho základoch), ktorý priťahuje 

záujem vačšiny štátov Južnej Ameriky.

2803.2.3 Severoamerická dohoda o voPnom obchode

Tam, kde sú vzorom pre vytvorenie spoločného trhu Rímske zmluvy zakladajúce 

európske spoločenstvo, tam je NAFTA vzorom pre založenie dohody voFného obchodu.281 

NAFTA nadobudla platnost’ 1. januára 1994282 a ide o prvú integračnú dohodu medzi 

vyspělými trhovými ekonomikami (USA a Kanada) a rozvojovým štátom (Mexikom) na

278 Mandát poskytovaný prezidentom USA americkým Kongresom za účelom vyjednávania medzinárodných 

zmlúv. Na základe tohto mandátu móže Kongres predloženú verziu medzinárodnej zmluvy či dohody odmietnuť 

iba ako celok, ale nemóže pozměňovat’jej obsah.

279 Únia juhoamerických národov ( Unión de Naciones Sw am ericanas, UNASUR)

280 North American Free Trade Agreem ent

281 De Lombaerde, P. (2002). La economía política del ingreso de Canadá al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). In: D e Lombaerde, P. (eds.). Integración asim étrica y  convergencia económica en 

las Américas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia -  Antropos, s. 357-384.
282 Ratifikácia dohody v  USA bola nečekane komplikovaná kvöli obavám niektorých záujmových skupin z 
negativných dosledkov pre americkú ekonomiku (dopady na americký trh práce a vplyv nízkých ekologických

štandardov v Mexiku). Podrobnejšie: Gilpin, R. The Challenge o f  Global C apitalism ...cit. d., s. 243.
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americkom kontinente. Rozhodujúce postavenie pre ostatně státy Latinskej Ameriky a 

Karibiku v rámci NAFTA má trh USA. USA je najváčšou a najvýkonnejšou ekonomikou na 

svete a trh USA představuje pre váčšinu krajin Latinskej Ameriky a Karibiku najdóležitejšie 

odbytiská pre ich exporty. Dohoda potvrdila, že sa USA v obchodno- politických otázkách 

odkláňajú od multilaterálnych riešení k regionalizmu.

Aj keď nebol žiadny záujem na vytvorenie vládnych inštitúcií, jeden orgán vytvořený 

bol. Komisia pre voPný trh dohliada na implementáciu dohody, vytvára odporúčania a 

poskytuje priestor pre urovnávanie sporov. Komisia nemá žiadne právo přijímat’ legislatívne 

opatrenia, ani vyhlašovat’ závazky alebo příkazy jednotlivým členským štátom. Dóležitým 

aspektom přístupu NAFTA k ekonomickej integrácii je  prax urovnávania sporov 

prostředníctvom špeciálnych bilaterálnych panelov. Panely zvolávané za týmto účelom 

nepotrebujú dosiahnuť zhodu - odovzdávajú výsledky svojej činnosti politickým 

reprezentantem na ďalšie zváženie. NAFTA je  komplexná sústava dohod, na ktorej základe 

vzniká medzi členskými krajinami zóna voPného obchodu. Dohoda však nezahřňa pohyb 

poPnohospodárskych produktov (ten je vyriešený na bilaterálnej úrovni rovnako ako 

standardy ochrany životného prostredia), a le je  doplněná o voPný pohyb kapitálu pri súčasnej
lOT

reštrikcii pohybu pracovnej sily.

Mnohé odborné štúdie však spochybňujú další pokrok organizácie bez vytvorenia 

aspoň nejakej formy regionálnej vlády. V súčasnej dobe tri členské státy musia čelit’ 

spoločným problémom ako napr. pašovanie drog, ilegálna imigrácia a pod., ktoré nie sú 

zabezpečené ani bilaterálnymi zmluvami, ani ad hoc konzultáciami. Kvóli vePkej asymetrii 

moci jednotlivých štátov móže byť vznikajúci región charakterizovaný ako „americká 

akciďí2M, alebo ako „súhrn dvoch bilaterálnych vzťahov “.285

Teoretické rozšírenie organizácie o ďalšie krajiny je  komplikovaný všeobecnou 

změnou postoja americkej administrativy k obchodovaniu s rozvojovými krajinami.

V minulosti sa o vstup uchádzalo Čile, ale americký Kongres v roku 1997 zablokoval

283 Poitras, G. (2001). Inventing North America: Canada, Mexico, and the United Slates. Boulder CO: Lynne 

Rienner,s. 105.

284 Poitras, G (2001) c it.d , s. 169

285 Pastor, R. (2001). Toward a North Am erican Community: lessons from  the O ld  W orld fo r  the New. 

Washington : Institute for International Economic, s. 99.
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schválenie fast-track mandátu umožňujúceho přístupovou klauzulou prijatie nového člena. 

USA začali s ostatnými krajinami Latinskej Ameriky vyjednávat’ v podobě dohod na 

celokontinentálnej, bilaterálnej, či viacstrannej úrovni. Americká vláda upřednostnila kladenie 

dorazu na rovnost’ postavenia v obchodovaní s rozvojovými krajinami, čo sa celkom logicky 

nepáči rozvojovým krajinám, ktoré po dlhé desaťročia mali preferenčný přístup na trh USA v 

rámci všeobecného systému preferencií (General System o f  Preferences - GSP). USA tiež 

ďaleko razantnejšie než kedykoPvek predtým presadzujú svoje obchodné záujmy vo svete.

3.2.4 Intraregionálne asymetrie ako základný problém hemisférickej integrácie

V rámci globalizačnej hierarchie sa asymetrie medzi dominantnými

industrializovanými krajinami vePkých zoskupení na straně jednej a málo rozvinutými 

krajinami na druhej straně stávajú stále dóležitejšími. Rozdiel medzi ekonomikami Spojených 

štátov, Kanady a Mexika ako členmi strategického regionalizmu v rámci NAFTA a ostatnými 

ekonomikami západnej hemisféry je  značný. Prvá skupina štátov vytvára regionalizovanú 

ekonomiku, kde obchod, investície a mnohé produktivně sektory sú integrované v rámci 

regionálnej politiky. Tie druhé stoja na okraji globalizačných procesov ausilujú stať sa ich 

súčasťou.

Intraregionálne nerovnosti vytvárajú najzávažnejšiu překážku pre úspešnú

hemisférickú integráciu. VePké rozdiely v územnej vel’kosti, či úrovni rozvoja krajin 

privádzajú k polarizácii a konfliktom ohl’adne vnímania nerovností ziskov z integrácie ju 

prakticky paralyzujú.287 Ekonomické potřeby a politiky regionálnej kooperácie vyžadujú 

špeciálne opatrenia vrátane platby prevodov, fiskálnych kompenzácií, solidárných fondov, 

rozvojových bánk s pravidlami pre distribúciu ziskov atď. Princip reciprocity spolu so

znižujúcou sa úlohou štátu, na ktorých je nový regionalizmus založený, je  proti

nedistribučným politikám kompenzačnej povahy. Maximum ústupkov představuje predíženie 

obdobia potřebného pre implementáciu určitých špeciálnych politik v procese 

prispósobovania sa novým disciplínám voPného obchodu. 288

286

286 Gilpin, R. (2000). The Challenge o f  G lobal Capitalism. Princeton: Princeton University Press, s. 270.

287 Stiglitz, J. (2005). Fair trade fo r  all. How trade can prom ote devepm ent. Oxford: Oxford University Press, s. 

85.

288 Giordano, P.; Lanzafame, F.; Meyer-Stamer, J. (2005). Asym etries in regional integration and local 

development. Washington : InterAmerican Development Bank, s. 4-13.
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Intraregionálne disparity takisto prispievajú v nemalej miere ku vzniku 

subregionálnych hnutí medzi existujúcimi integračnými zoskupeniami v regióne. Táto 

tendencia vedúca k intenzívnejšej integrácii v rámci menšieho geografického celku sa odráža 

v narastajúcom počte subregionálnych zdražení, ktoré vznikajú z existujúcich regionálnych 

dohod.289

Táto dezintegrujúca tendencia je viditel’ná v súčasnosti. Vačšie avyspelejšie státy 

Latinskej Ameriky využívajú možnosti vyjednávania priameho vstupu na trhy Spojených 

štátov a NAFTA. Avšak iba málo krajin je  pre USA zaujímavým partnerom pre vyjednávanie 

ohPadom bilaterálnej zmluvy o vstupe do NAFTA. Ztohto dóvodov sa mnoho 

latinskoamerických krajin snaží o nadviazanie bilaterálnych vzťahov s ostatnými členmi 

NAFTA -  Kanadou a Mexikom ako ďalší zo spósobov, ako sa dostať na severoamerický trh. 

Vyjednávania Čile o bilaterálnej dohodě s Kanadou o voPnom obchode, tak ako aj bilaterálna 

zmluva Kostariky s Mexikom sú toho dókazom.

Najváčšie perspektivy regionalizmu v Amerike tkvejú v inštitucionálnej forme, ktorá 

je však silno ovplyvnená globálnymi, regionálnymi a národnými faktormi uvedenými vyššie. 

Tieto faktory pósobia na všetky zúčastněné krajiny, avšak majú na každú odlišný vplyv 

závisiaci na osobitých podmienkach. Severoamerická situácia je viac ako spletitá, pretože 

zatiaP čo NAFTA móže byť vnímaná ako krok smerom k inštitucionálnej integrácii, nie je 

viditePný vóbec žiadny reálny proces integrácie v NAFTA okrem silnej ekonomickej 

závislosti Kanady a Mexika na Spojených štátoch amerických.290

289 Príkladom je  vytvorenie Andského paktu v  roku 1969 ako subregionálnej organizácie medzi členskými štátmi 

LAFTA, ktori neboli spokojní s distribúciou ziskov a výnosov a požadovali prostriedky na zníženie narastajúcej 

závislosti na ostatných členoch združenia. Druhým príkladom sú státy východného Karibiku, ktoré sformovali 

MCCA a přijali spoločné vonkajšie colné tarify a zlepšenie priemyselnej politiky v  rámci CARICOMu 

a nakoniec dospěli až k vytvoření Východokaribskej spoločnosti štátov. Zvyšovanie počtu novovznikajúcich  

zoskupení redukuje však možnosti utvorenia integrálnej hemisferickej dohody o vol’nom obchode.

290Grugel, J. (2004). New Regionalism and M odes o f  Governance - Com paring US and E U  Strategies in Latin 

America. Europeann Journal o f  International Relations, 10 (4), s. 603-626.
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Iniciativa k založeniu Celoamerickej zóny voPného obchodu (a s podtitulom: od 

Aljašky až po Ohňovú zem) bola inštitucionalizovaná prezidentom B. Clintonom v decembri 

1994. Na summite v Miami sa zišlo 34 hláv štátov celej západnej hemisféry (Kuba bola 

jedinou výnimkou). Agenda summitu bola široká, rozsahom pokrývala témy ako: 

konsolidácia a posilňovanie demokracie, pašovanie drog, obchod, alebo ochrana životného 

prostredia. Bola přijatá Deklarácia zásad: Partnerstvo pre rozvoj a prosperitu Amerik v 23 

róznych oblastiach. Jedným z nich bol vznik FTAA, ktorý bol naplánovaný najneskór na rok 

2005, avšak spory medzi krajinami, a hlavně medzi Spojenými štátmi a Brazíliou nedovolili 

rokovanie do stanoveného termínu dokončit’. CieP vybudovat’ FTAA do konca roku 2005 

preto nebol dosiahnutý. Na summite amerických štátov vM ar del Plata (november 2005) 

nebola dohoda na celoregionálnej úrovni dosiahnutá, nakoPko sa proti nej postavili krajiny 

MERCOSURu a Venezuela. Zostávajúcich 29 krajin bolo nakloněných k pokračovaniu 

rozhovorov v roku 2006. USA teda začali rokovat’ s jednotlivými štátmi a subregiónmi. 

Uzavřeli dohodu o voPnom obchode (FTA) s Dominikánskou republikou a Střednou 

Amerikou (DR-CAFTA) a jednotlivo s Ekvádorem, Kolumbiou a Peru (členovia CAN). Čo sa 

týka MERCOSURu, iba dve krajiny (Paraguaj a Uruguaj) zvažovali jednania o FTAA s USA, 

lebo boli nespokojní s vedením Argentiny a Brazílie vrámci zoskupenia MERCOSUR.292

J. Feinberg zdórazňuje, že projekt FTAA znamenal změnu v politike zahraničného 

obchodu USA. USA od konca studenej vojny propagovali voPný obchod na univerzálnej a 

nediskriminačnej báze v rámci dohody GATT. Po celé desaťročia boli Spojené štáty 

nepriatePsky naladěné voči regionálnym dohodám, ktoré vnímali ako diskriminačné a menej 

efektívne než multilaterálně jednania. Až do 80. rokov mali USA len dve zóny voPného 

obchodu, s Kanadou a Izraelom, ktoré boli obidve považované za Specifické případy.

Profesor Anthony Payne z Sheffield University tvrdí, že nový regionalizmus poskytol 

Spojeným štátom nástroj, umožňujúci vyrovnávat’ sa pomocou vyjednávania s tlakmi,

3.2.5 Celoamerická zóna voPného obchodu291

291 Anglický překlad: Free Trade A rea o f  Am ericas

292 Sanahuja, J. A. (2007). Regionalismo e integración en América Latina: Balance y perspectivas. Pensamiento  

Iberoamericano i .  1/2007/, s. 92-93.

293 Feinberg, Joel. (2003). Problem s at the Roots ofL aw : Essays in Legal and P olitical Theory. Oxford: Oxford 

University Press, s. 159.
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generovanými světovou liberalizáciou, rovnako ako příležitost’ kvytvoreniu nového rámea 

interramerických vzťahov.294 Grugel dodává, že výsledkom tejto změny politiky bolo nové 

usporiadanie vzťahov medzi hemisférami, v ktorom sa „Spojené státy snažili postavit’ do role 

centra privatizovaných a otvorených ekonomik“295 Pre mnoho aktérov občianskej spoločnosti 

a akademikov ako boli Pinto & Guimaraes296 znamenala Initiative o f  the Americas 

znovuzrodenie Monroeovej doktríny z roku 1823, ktorá přehlásila Latinskú Ameriku za 

záujmovú oblast’ USA.

S narastajúcim počtom uzavieraných dohod začalo byť aktivně aj hnutie proti tomuto 

projektu. Podl’a Miamskej deklarácie mala byť FTAA rozvíjaná na základe už existujúcich 

regionálnych dohod. Táto stratégia bola ešte posilněná na nasledujúcom ministerskom 

summite v Denvere a v Cartagene. Ako ale uvádza Moniz Bandeira, USA preferovali 

rozvíjanie FTAA pomocou rozširovania NAFTA, a to  postupným začleňováním nových 

štátov prostredníctvom bilaterálnych rokovaní. Prvým štátom v tomto procese malo byť 

Čile.297 V roku 1991 boli medzi Spojenými štátmi a krajinami Latinskej Ameriky podpísané 

Rámcové dohody. Rovnako ako M. Bandeira, zdórazňuje aj J.Feinberg, že varianta 

regionalizmu sa postupné stala variantou bilateralizmu „k honbě za regionalizmom sa skoro 

podařilo skíznuť do bilateralizmu“,298 Na summite v Miami deklarovali tri členské krajiny 

NAFTA záměr vyjednávat’ o pristúpení Čile, ako o prvom kroku krozšíreniu NAFTA 

v celohemisférickom vyjednávaní o FTAA. Toto vyjednávanie sa ale čoskoro premenilo 

v bilaterálne rokovanie.299 Brazílska vláda (Collorova vláda) zaujala spočiatku priaznivé 

stanovisko, ale hájila názor, že vyjednávanie by malo prebiehať medzi blokmi, aby bola 

vyvážená vyjednávacia sila Spojených štátov. V tomto kontexte podpísala Argentina, Brazília, 

Paraguaj a Uruguaj so Spojenými štátmi rámcovú dohodu vo formátu 4+1. B. A. Albuquerque 

uvádza, že podl’a úradníkov, ktorí vyjednávanie „Dohody 4+1“ blízko sledovali, musela 

Brazília pristúpiť k váčším ústupkom, aby dosiahla zhodu. Považovala to ale za úspěch, lebo

294 Grugel, J. (2004) cit. d ,  s. 606.

295 Grugel, J. (2004) cit. d., s. 623..

296 Pinto, M. S.; Guimaraes, M. H. (2005). O  Mercosul e a ALCA: os interesses (irre)conciliáveis da Uniao 

Européia e dos EUA. Revista Brasiteira de P olítica Internacional, č. 48. s. 23.

297 Bandeira, L.A.M. (2004). Argentina, B rasil y  Estados Unidos de la Triple Alianza a l Mercosur: Conflicto e 

integración en Am érica del Sur. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma. 2004. str. 56.

298 Bandeira, L.A.M. (2004). cit.d., str. 84

299 López, Q; Jorge A. (2006). La integración com o factor de desarrollo en América Latina y  el Caribe. In 

América Latina en construcción, sociedad, política, economía y  relaciones internacionales. Madrid: Catarata, 

Instituto Universitario de Desarrollo y  Cooperación (UCM), s .122-191.
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sa jej podařilo vyjednávat’ v bloku. Výsledkom bolo, že USA poměrně neočakávane prakticky 

uznali existenciu subjektu, ktorý v podstatě ešte neexistoval — Mercosuru.300 V tomto 

kontexte sa potom jednou z priorit brazílskej zahraničnej politiky stalo posilňovanie 

Mercosuru.

Ako bolo spomenuté, začiatkom 90. rokov 20.storočia prejavilo Čile záujem o 

členstvo v NAFTA, americký kongres ale neschválil prezidentovi B. Clintonovi tzv. 

právomoc ,/ast track'' k dojednaniu dohody. Stratégie vytvárania FTAA, obhajované USA a 

Brazíliou (rozširovanie NAFTA pomocou bilaterálnych dohod verzus vytváranie blokov, boli 

stále kontroverznejšie. Spojené státy aj Mercosur začali vyjednávat’ dohody s ďalšími členmi 

Andskej komunity -  Venezuelou, Kolumbiou, Peru a Ekvádorom. Brazilským záujmom bolo 

vytvořit’ sústredený kruh okolo Mercosuru, zahrňujúci ďalších členov ALADI 

(Latinskoamerické integračné spoločenstvo) v Južnej Amerike a vytvořit’ Zónu voPného 

obchodu Južnej Ameriky (ALCSA301). Táto stratégia bola presadzovaná brazilským 

ministrom zahraničia Celsem Amorim počas vlády Itamara Franca (1992-1995). Podl'a C. 

Amorima mala myšlienka ALCSA dvojaký význam. Jednak znamenala, že Mercosur nie je 

ciel’om sám o sebe, a le je  krokom v rozsiahlejšom procese integrácie, ale tiež poukazovala na 

to, že pre Brazíliu je  dóležitejšie zameranie na Latinskú Ameriku.302 Podl’a Bemala-Mezy303 

to malo negativny vplyv na rozvoj FTAA, pretože USA začali byť Mercosurom znepokojené. 

Jedným z dóvodov bol dojem, že strácajú svoju relatívnu pozíciu v regióne vzhl’adom k EU, 

ďalším, že Brazília sa snaží o vačší vplyv v regióne a vo světověj politike všeobecne. 

Bandeira tvrdí, že to viedlo Clintonovu vládu k vyvolávaniu rivality medzi FTAA 

a Mercosurom.304

Události zo septembra 2001 viedli kďalšej zmene zahraničnej politiky USA a 

k odklonu pozornosti od Latinskej Ameriky. Proces FTAA, ktorý už čelil opozícii zo strany 

občianskej spoločnosti a trpěl nezhodami medzi Spojenými štátmi a Brazíliou, bol

300 Albuquerque, J.A.G. (1996). R elafoes Brasil-EUA e integrado continental. P olítica  Externa, vol.5, c. 1, s.

11.
301 Spanielsky: Area de Libre Comercio Sudamericana

302 Bandeira, L.A.M. (2004). cit. d., s. 114.

303 Bernal-Meza, R. (1998). As rela£oes entre Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos: política exterior e 

Mercosul. Revista Brasileira de P olítica Internacional, vol. 41, s. 31.

304 Bandeira, L.A.M. (2004). cit. d., s. 116.
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pozastavený. Od tej doby sa z oboch Amerik stala zmes bilaterálnych dohod.305 V roku 2002 

Bush získal fast track od amerického kongresu, premenovaný na „Právomoc pre podporu 

obchodu“ (Trade Promotion Authority-TPA). Od tej doby Spojené štáty zintenzívnili snahy o 

uzatváranie bilaterálnych dohod s latinskoamerickými krajinami. Po patnástich rokoch bola 

v roku 2003 podpísaná dohoda s Čile. V rovnakom roku boli uzatvorené rokovania s 

krajinami Strednej Ameriky, ktoré vyústili do vytvorenia zóny voPného obchodu medzi USA 

a Dominikánsko-stredoamerickou zónou voPného obchodu (US-DR-CAFTA). Tieto dohody 

už boli váčšinou stráň ratifikované. Výnimkou je  Dominikánská republika a Kostarika, kde 

ukončenie procesu čelí silnému odporu opozície a sociálnych hnutí.306 Uzavreté boli tiež 

vyjednávania s Peru, Kolumbiou a Panamou, tieto dohody ale ešte nenadobudli platnosť. Peru 

dohody ratifikovalo, Kolumbia a Panama ale nie. Kongres USA neschválil žiadnu z nich a 

celá téma sa vePmi spolitizovala.

Mnoho odbomíkov, medzi inými Caro308 sú toho názoru, že po uzatvorení dohod s 

dvoma krajinami Andskej komunity sa teraz USA snaží dohodu uzavrieť s Uruguajom a 

Paraguajom. V januári 2007 USA uzavřeli rámcovú dohodu s Uruguajom, ktorá sice 

nevytvára zónu voPného obchodu, ale móže byť považovaná za prvý krok týmto smerom. 

Zbližovanie s USA prichádza vo chvíli nespokojnosti Uruguaja s Mercosurom. Spoločne 

s Paraguajom kritizuje blok za pomalé presadzovanie politik, smerujúcich k odstraňovaniu 

vnútomých asymetrií. Pri slávnostnom uzatvorení dohody potvrdil obchodný zmocnenec 

USA John Veroneau úmysel Spojených štátov pokračovat’ v uzatváraní bilaterálnych dohod 

s latinskoamerickými krajinami: „ Spojené štáty sú velmi hrdé na silné ekonomické vzťahy 

sJužnou Amerikou. Ako mnohi z vás vedia, máme dohodu o volnom obchode s Čile s

305 Grugel, J.(2004). cit. d ,  s. 606.

306 Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR). 

http://mvvv.fas.usda.gov/itp/cafta/cafta.asp. [04/2010].
307 Šéf Světověj banky Robert Zoellick publikoval článok vo Wall Street Journal, v  ktorom navrhuje vytvorenie 
Asociácie amerických dohód o vol’nom obchode (AAFTA) ako alternativu k nefunkčnej FTAA. V súvislosti 
sprojektom uviedol: ,/ÍAFTA by mohla fo rm ova t’ budúcnosť západnej hem isféty a ponuknut’ novů podobu  
zahraničnej a  hospodárskej politiky, ktorá kombinuje obchod, otvorenú spoločnosť, rozvoj a  demokraciu. 
AAFTA mala ďalej podporovat’ ekonomickú integráciu hemisféry, previazať  rozvoj a  demokraciu s obchodom a 
pomocou, zlepšit’ pracovně podm ienky a životné prostredie a  pokračovat’ v presadzovan í cieíu, ktorým j e  volný  
obchod na celej hemisfére. M óže dokonca podporovat’ spoluprácu na světových obchodných vyjednávaniach  
WTO. “ VeFmi dóležité je , že otvorene poukazuje na stále zretefnejšie rozdelenie Južnej Ameriky: ,JSpojené štáty  
si nemóžu dovolit’ stratiť záujem o svojich vlastných susedov. Juhoamerickí popu list i využívajú frustráciu  Tudí, 
ktorí neboli schopní využit'příležitostí, najma medzi dom orodým i komunitami. Nemali by sme týchto populistov  
nechať, aby diktovali sm er diskusie.“ Zoellick, R. (2007). Happily Ever AAFTA. Wall Street Journal. January 8.

308 Caro, A. R. Uruguay entre e l M ercosur y  el TLC. MERCOSUR ABC, 

http://www.mercosurabc.com.ar/. [08/2009].
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krajinami Strednej Ameriky a Dominikánskou republikou a tri nedávno uzavreté dohody 

sPeru, Kolumbiou a Panamou, u ktorých očakávame ich skoré schválenie kongresom 

Spojených štátov.“309

3.2.6 Iný druh hemisférickej integrácie: Bolívarská alternativa pre Ameriky

(ALBA) ako protiváha FTAA

Hugo Chavez, prezident Venezuely spoločne s Fidelom Castrom v decembri 2004 

navrholi projekt s názvom Bolívarská alternativa pre Ameriky (Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América, ALBA), ktorá mala představovat’ protiváhu FTAA. V roku 2006 

sa knej krátko po zvolení Eva Moralese za prezidenta připojila Bolívia. V rovnaký deň 

podpísali tieto tri krajiny Obchodnú dohodu medzi národmi (Tratado de Comercio entre los 

Pueblos). tzv. Tudovú dohodu medzi dvoma krajinami Latinskej Ameriky s najváčšími 

zásobami energie -  Venezuelou a Bolíviou a trefou krajinou (Kubou). Vjanuári 2007 sa 

připojila Nikaragua, vo februári Dominikánská republika, Svatý Vincent a Antigua.

ALBA mala byť reakciou na Americkú zónu voPného obchodu, ktorú požadujú USA, 

ktorá bola navrhnutá na summite amerických Štátov v Miami v roku 1994. Členmi ALBA sú 

dnes Venezuela, Kuba, Bolívia, Nikaragua a Dominikánská republika. Ďalšie štáty majú 

status pozorovatePa a móžu sa stať členmi v blízkej budúcnosti: Ekvádor, Uruguaj a St. 

Kitts.310

ALBA nie je vnímaná len ako ďalšie doplnenie/rozšírenie už existujúcich 

integračných návrhov, ale do istej miery je ich protikladom. V Latinskej Amerike existuje 

niekoPko medzinárodných platforiem pre ekonomickú spoluprácu a obchod založených na 

principe liberalizácie a deregulácie trhov medzi členskými štátmi. Výnimkou z tohto pravidla
311je medzinárodné ekonomické zoskupenie ALBA. Toto zoskupenie nie je  postavené na

309 interview s John Veroneau: http://www.as-coa.org/article.php7icN634. [02/2007].

Viac info: Fourth U.S. - Chile Free Trade Commission. Washington, November 29-30, 2007, 

http://www.sice.oas.org/TPD/CHL USA/Comm ission/4th meeting e.pdf. [02/2007].

310 The ALBA Bloc: An Alternative Project for Latin America?

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/Dortal/rielcano eng/Content?WCM GLOBAL CONTEXT=/Elcano in/ 

Zonas in/Latin+America/ARl 17-2008. [02/2009].

311 ALBA: An Alternative V ision for Hemispheric Trade, 

http://www.politicalaffairs.net/article/articleview/5731/. [02/2009].
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trhovo-ekonomickom principe, ale právě naopak, ako alternativa ku globálnemu 

kapitalistickému modelu.

Dohoda o ,,1’udovom obchode" bola podpísaná dňa 30. apríla 2006 v Havaně. Táto 

dohoda bola jedným z primárných iniciativy ALBA, návrhu na regionálnu integráciu, 

sktorým přišla v decembri 2001 venezuelská vláda. Ambíciou ALBA je vzoprieť sa 

severoamerickej hegemonii, Medzinárodnému měnovému fondu, Světověj banke a nimi 

presadzovanému „voPnému“ obchodu a neoliberalizmu vo všeobecnosti. Spoločným 

menovatePom týchto iniciativ, smerujúcich proti politickým a ekonomickým princípom 

neoliberalizmu, je  venezuelský prezident Hugo Chávez, stelesňujúci vlnu vzdoru nielen vo
312vlastnej krajině, ale aj v celej Latinskej Amerike.

3.3 Euro-latinskoamerické interregionálne vzťahy

Po skončení studenej vojny a v nových podmienkach medzinárodného systému bol 

ukotvený spoločný súbor záujmov krajin Európskej únie a Latinskej Ameriky spočívajúci 

v následujúcich ciePoch: spoločné hPadanie multipolámeho poriadku v medzinárodnom 

spoločenstve; obhajoba a šírenie demokracie a Pudských práv; využitie historických 

kultúmych vázieb; záujem konsolidovat’ spoločný dialog a posilnit’ multilaterálně 

organizácie.313 V tomto ohPade je spoločný strategický ciel’ spájajúci Európsku úniu s 

Latinskou Amerikou představovaný hPadaním multipolámeho globálneho poriadku, ktorý by 

sa neopieral výlučné o záujmy jednej mocnosti a zároveň by budoval regulované vazby a bol 

by v súlade s medzinárodným právom. ZdiePanie podobných kultúmych tradicii a hodnot na 

oboch stranách Atlantiku vedie k vytváraniu spoločných vízií a spoločného úsilia o rozvoj a 

konsolidáciu medzinárodného systému.314 Spolupósobenie týchto faktorov by mohlo 

vysvetPovať nedávne skúsenosti z partnerstva a spolupráce oboch regiónov od polovice 90.

312 Jedným z jej projektov je  projekt venezuelsko -  kubánskej výměny „ropa za lekárov a ucitel’ov“ spolupráca 

medzi členmi - Kuba vysiela svojich lekárov a pomáhá znížiť negramotnosť a sprístupniť zdravotnú starostlivost’ 

najchudobnejším vrstvám vo Venezuele, na druhej straně Venezuela dodává zdroje na rekonštrukciu a 

modernizáciu zdevastovaných priemyselných odvětví ako sú rafinérie, vodovodně rozvody a autobusy na 

zlepšenie kubánskej dopravy.

313 Nový regionalizmus sa mení na základný rys medzinárodného systému po studenej vojně. Pre viac informácií 

viz: Keating, T. (1999). Thinking globally, acting regionally: A ssessing Canada's response to

regionalism. Regionalism, multilateralism and the po litics o f  g loba l trade. Vancouver : UBC Press, s. 213-227.

314 Freres, Ch. (2004). ¿De las declaraciones a la asociación birregional? Perspectivas de las cumbres entre la 

Unión Europea y América Latina y el Caribe. Nueva Sociedad, 189/Enero/Febrero. s. 120.
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rokov minulého storočia. Preto je záměr konsolidovat’ euro-latinskoamerieký priestor dnes 

viacej než kedykoPvek inokedy dobrou príležitosťou, ktorá obidva regióny nie len preverí, ale 

tiež posilní multilateralizmus medzinárodného spoločenstva tak, aby sa dosiahol 

spravodlivejší a rovnější svet.

3.3.1 Latinskoamerická integrácia v zahraničnej politike Európskej únii

Pre EÚ ako pre globálnu civilnú vePmoc, ktorá podporuje multilateralitu světa, je 

potřebné mať politických partnerov nielen v rámci OECD, ale aj mimo tuto organizáciu. V 

treťom svete nenájdeme kontinent, ktorý by ponúkal lepšiu perspektivu než Latinská Amerika 

so svojou viacej než dve storočia starou, zakorenenou tradíciou suverénnych republik a 

demokratickej politiky. Úspěch demokracie v Latinskej Amerike však stojí na nestabilných 

základoch a v súčasnej dobe sa střetává so silnými výzvami silných 1’avicových vlád. Politické 

demokracie, ktoré vznikli alebo boli obnovené v 80. rokoch 20. storočia, všeobecne zlyhávajú 

na poli sociálneho pokroku; pre mnohé zostávajú výhradné záležitosti národných elit, trpia 

korupciou a obrovskou nerovnosťou medzi vrstvami obyvateFstva. To vedie k obmedzovaniu 

občianskej spoločnosti, širokému rozšíreniu násilia a často k nedostatočnej či obmedzenej 

vládě zákona. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že dóvera v zavedené inštitúcie a politické 

strany kriticky klesá. Pre dlhodobé prežitie demokratického zriadenia je  potřebné, aby tieto 

problémy začali vlády vierohodným spósobom riešiť.315

V niektorých prípadoch, napr. vo Venezuele, Bolívii a Ekvádore, už táto erózia 

zavedených elit a inštitúcií vyústila v politický zlom, ktorý otvára priestor pre projekty 

radikálnej transformácie. Nové vlády sice vehementne presadzujú začleňovanie nižších 

vrstiev spoločnosti a, predovšetkým v andskej oblasti, skupin póvodných domorodých 

obyvateFov, ktoré boli v minulosti marginalizované, ale demokracia v týchto krajinách sa 

dostává pod tlak z iného směru. Je tu tendencia k sociálnej a politickej polarizácii, rúcaniu 

inštitúcií a zahrávaním sa s autoritářskými praktikami.

V týchto prípadoch býva hlavným terčom medzinárodného antagonizmu vláda 

Spojených štátov a medzinárodné finančné inštitúcie so sídlom vo Washingtone. Toto 

vymedzovanie sa voči Washingtonu móže byť príležitosťou pre Európsku úniu, ktoré móže

315 Linz, J. J.; Stepán, A. (1996). Problem s o f  D em ocratic Transition and Consolidation. Baltimore/London:

Johns Hopkins University Press, s. 152.
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zastávat’ rolu, ak nie prostředníka, tak aspoň predstavitel’a „dobrého Západu“. Aby takáto 

pozícia skutočne prinášala výsledky, je  potřebné budovat’ aktívnu zahraničnú politiku, ktorá 

by -  bez toho aby sa uberalo na dóležitosti zo všeobecného dorazu EU na vysoké 

demokratické štandardy -  pomohla udržovat’ koherentný politický dialog s vládami, ktorých 

výsledky v niektorých důležitých oblastiach nie sú zďaleka optimálně.316

Sklonu EÚ podporovat’ procesy regionálnej integrácie v ďalších častiach světa a 

vzťahy s ďalšími kolektívnymi aktérmi bolo věnované v literature vel’a pozornosti.317 Niektorí 

akademici sa zaoberajú vytváraním základných rámcov pre štúdium charakteristik a 

dósledkov biregionálnych vzťahov, alebo interregionalizmu.318 Táto tendencia začala byť 

zřejmá zhruba od polovice až konca 80. rokov. Do tej doby spočívala oficiálna politika voči 

Latinskej Amerike najma v bilaterálnych obchodných dohodách, tzv. „Dohodách prvej 

generácie“31 , ako bola dohoda uzatvorená s Argentinou v roku 1971, Uruguajom a Brazíliou 

v roku 1973 a Mexikom v roku 1975. Napriek tomu už v 70. rokoch existuje příklad podpory 

Európskej únie kolektívnym aktérom v Latinskej Amerike vo forme interparlamentného 

dialogu medzi Európskym parlamentom a Latinskoamerickým parlamentom (PARLATINO). 

Dialog bol vel’mi aktívny a v roku 2006 bol nahradený Európsko-latinskoamerickým 

parlamentným zhromaždením (EUROLAT).

V druhej polovici 80. rokov začala Európska únia vytvárať novů stratégiu rokovaní 

v medzinárodnej politike. Zaujímavé je, že přístup tejto stratégie bol regionálny, a teda že 

záujmy a politiky neboli definované individuálně pre každú krajinu, ale pre regióny a 

subregióny. V případe Latinskej Ameriky bola prvým relevantným dokumentom o posilnění 

vzťahov medzi týmito časťami světa tzv. správa Komisie pre Radu nazvaná „Ciele pre

316 Westphal, K. (2005). Biregionalism: Projecting a new pattern o f  governance? E U ’s relations with Latin 

America. In: Grabendorff, W.; Seidelmann, R. (eds.). Relations between the European Union and Latin America. 

s. 141-206.

317 Grugel (2004) cit d., s. 610.

318 Malamud, A.; Schmitter, P. C. (2010). The Experience o f  European Integration and the Potential for 

Integration in South America. In Robinson, Nick; Rosamond, B.; Warleigh-Lack A. (eds.). New Regionalism and  

the European Union. Dialogues, Comparisons and New Research D irections. London and N ew  York:

Routledge, s. 98-123.
319 Prvá generácia dohod je  charakterizovaná konvenčnou bilaterálnou a technickou strukturou a odkazom na 
možnú recipročnú spoluprácu. V praxi to znamenalo, že tieto dohody len rozšírili status Obchodnej doložky 
najvyšších výhod (Most Favoured Nation) pre signatárov. Viac viz: Calderón, G.F. (2006). Panorama electoral 
de America Latina: ¿Qué reemplaza el modelo neoliberal? R evista Nueva Sociedad. Berlín, 
http://www.nuso.org/docesp/calderon_final.pdf.
320 angl.: Euro-Latin American Parliamentary Assembly
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posilňovanie vzťahov medzi Spoločenstvom a Latinskou Amerikou". Tento dokument

navrhuje užšiu spoluprácu vo vybraných oblastiach a přístup Európskej investičnej banky

(EIB) do latinskoamerických krajin. V roku 1984 bol tiež vytvořený Institut pre vzťahy medzi

Európou a Latinskou Amerikou (IRELA), ktorý mal rozvíjať interregionálne vzťahy za
i

podpory Európskej komisie a Európskeho a Latinskoamerického parlamentu. V tomto 

kontexte potom už druhá vlna dohod uzatvorených s Latinskou Amerikou zahrnovala aj 

niektoré ďalšie bloky, ako napr. Andský pakt (1983), alebo Spoločného trhu Strednej 

Ameriky (1986).322

V roku 1986 podala Komisia Rade novů správu o situácii v Latinskej Amerike 

s návrhom na vytvorenie novej politiky, založenej na uznaní róznorodosti regiónu a podpore 

subregionálnych integračných procesov.323 Rada přijala správu pozitivně a na Haagskom 

summite v júni deklarovala záujem o posilňovanie biregionálnych vzťahov. Zároveň 

zdóraznila novů dimenziu, ktorú pre Spoločenstvo získala Latinská Amerika po pristúpení 

Portugalska a Španielska. Po svojom vstupe do EÚ přijalo Španielsko veFmi aktívnu rolu na 

poli podpory Latinskej Ameriky. Póvodný koncept ministra zahraničia Femanda Morána, 

ktorý počítal s úlohou Španielska ako „mostu“ medzi Latinskou Amerikou a Európou a ktorý 

bol založený na myšlienke „hispanidad“324, zdórazňujúcej spoločné kultúme hodnoty, ale 

musel byť nahradený skromnejšou rolou katalyzátora zmien a zástancu latinskoamerických 

záujmov. Španielsku sa podařilo získať kPúčové pozície v európskych inštitúciách, týkajúce 

sa Latinskej Ameriky, ako pozíciu komisára pre Latinskú Ameriku -  Abel Matutes (1989), 

alebo komisára pre rozvojovú spoluprácu - Manuel Marin (1993). Portugalsko malo tiež 

dlhodobo zvláštny vzťah s Latinskou Amerikou, ale jeho vazby boli v podstatě obmedzené na 

Brazíliu. V rámci EÚ sa Portugalsko prevažne pripájalo k španielskej snahe o podporu užších 

vzťahov s Latinskou Amerikou, ale s menším entuziazmom. Tak ako v případe 

Iberoamerického summitu preukázalo Portugalsko istú nechuť pripájať sa k aktivitám, ktoré 

vnímalo predovšetkým ako španielsku iniciativu, čo móže byť aj odkaz historického strachu o
325zacláňaní zo strany váčšieho suseda.

IRELA přerušila svoju činnost’ v  roku 2002 kvóli obvineniam z finančného zneužitia.

322 Torrent, R. (2005). Las relaciones Union Europea-América Latina: El resultado de la inexistencia de una 

política. Barcelona: OBREAL, 2005, str. 19.

323 Perez Bustamante, R. (1995). Historici Política de la Union Europea 1940-1995. Madrid: Dykson, s. 145.

324 Typický španielsky ráz -term ín chcel naznačit’ silnú vazbu medzi Španielskom a Latinskou Amerikou.

325Zvýšený záujem Španielska o rozvíjanie užších vzťahov s Latinskou Amerikou sa objavil v  dobe režimu 

generála Franca. Konsenzus španielskych politických stráň o prioritě Latinskej Ameriky medzi partnermi
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3.3.2 Od summitu v Rio de Janiero po summit v Madride (1999 -  2010)

Zásadným obratom vo vzťahoch EÚ a Latinskej Ameriky je  summit konaný v juni 

1999 v Rio de Janiero. Od tohto prvého stretnutia hláv štátov a vlád EÚ a krajin Latinskej 

Ameriky a Karibiku (LAC) začal fungovat’ nový přistup, ktorého ciePom bolo vytvořit’ 

strategické bi-regionálne asociácie. Summit v Rio de Janiero bol celkovo kvalitativnym 

prerodom vzťahov medzi EU, Latinskou Amerikou a Karibikom. Najvyšší představitelia 

přijali dohovory dokazujúce ich odhodlanie nadviazať toto užšie strategické partnerstvo 

s ciePom vyváženejšej distribúcie bohatstva, maximalizáciu globalizačných výhod či trvalo 

udržatePný rozvoj. Strategické partnerstvo bolo ponímané ako nástroj na bližší politický 

dialog, širokú a vyváženu liberalizáciu v ekonomických a finančných vzťahoch a dynamicky 

orientovánu kooperáciu v takých kPúčových otázkách akými nespome sú kultúra, veda
326 . . .a vzdelanie. Summit založil tradíciu stretávania na najvyššej úrovni konajúcich sa raz za 

dva roky a to striedavo v Európe a Latinskej Amerike.327

Na základe rozhodnutí přijatých právě na tomto summite boli neskór uvedené do 

reality asociačně dohody s Mexikom (2000) a s Chile (2002) a negociačný proces pokračuje 

v případe MERCOSURu, Andského paktu a krajin Strednej Ameriky (dovřšenie oficiálnych 

vyjednávaní na summite v Guadalajare). Progres bol takisto zaznamenaný vo vzťahoch EU a 

Karibikom -  podpisom Dohody z Cotonou (Cotonou Agreement) z roku 2000. Vytvorenie 

silného a produktívneho EU-LAC partnerstva malo dbať najma na enormné ekonomické, 

politické asociálně výzvy, ktorým mnoho krajin Latinskej Ameriky čelilo a stále čelí. 

Napriek mnohým kontradiktívnym záujmom medzi týmito dvoma regiónmi (najma 

v ekonomickej oblasti, či otázke liberalizácie trhov) bolo dóležité začat’ naplno rozvíjať

španielskej zahraničnej politiky je  reflektovaný v  texte ústavy z roku 1978, v  ktorom článok 56.1 v  Časti II 

stanovuje, že „Ako hlava štátu a symbol jeho jednoty a nemennosti má Král usměrňovat’ běžné fungovanie jeho  

inštitúcií a prijať rolu najvyššej reprezentácie španielskeho štátu v  medzinárodných vzťahoch, najma s národmi 

historickej komunity...“, kedy sa „historickou komunitou“ myslí zároveň Európa a Latinská Amerika. Tieto 

priority odráža aj štruktúra španielskeho Ministerstva zahraničných vecí, ktoré v roku 1985 vytvořilo vedl’a 
stávajúceho Odboru pre krajiny EC a Odboru zahraničnej politiky ešte třetí odbor, a sice Odbor pre 

medzinárodnú spoluprácu a Latinskú Ameriku.

326 Záverečná deklarácia obsahuje vePmi všeobecné zmienky o dedičstve spoločnej kultúry, rešpektovanie 

princípov medzinárodného práva, podpore multilateralizmu a spoločných hodnotách demokracie a 1’udských 

práv a presvedčenie o dóležitosti regionálnej integrácie.

The Rio Summit, http://ec.europa.eu/world/lac/docs/rio/rio_1999.pdf.

327
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oblasti spoločného záujmu a vytvárať horizontálny dialog, v rámci ktorého mohli obe strany 

prispievať ku vzájomnému pochopeniu. Závěry z Ria boli sice rozhodujúce, ale viac-menej 

boli iba zárodkom otvárajúcej sa diskusie na konkrétné témy, ktoré mali nachádzať svoje 

odpovede v blízkej budúcnosti.

Strategickým partnerstvom medzi EU najednej straně a krajinami Latinskej Ameriky 

a Karibiku na straně druhej sa naplno rozvinula kooperácia až na druhom EU-LAC summite, 

ktorý sa konal (za španielskeho předsednictva EU) v Madride 17.-18. mája 2002. Za základné 

ciele tohto partnerstva boli ustanovené:

c) politický dialog,

d) ekonomická, kultúma a vedecká kooperácia.

Medzi dóležité súčasti spolupráce sa zařadilo aj neustále posilňovanie trhových vázieb a 

harmonická integrácia partnerov v rámci globálnej ekonomiky. Ďalší pokrok sa dostavil 

v definovaní priorit spoločnej politickej agendy: konsolidácii demokracie, vlády práva 

a dodržiavaní Pudských práv, taktiež v kooperácii s medzinárodnými organizáciami, či
• • 328rozvoja regionálnej integrácie.

Právě v čase druhého summitu v Madride (rok 2002), keď sa v medzinárodnom 

kontexte vynořila dóležitosť bezpečnostnej agendy, sa citePne potvrdilo dobré smerovanie 

rozvoja vzťahov. Vytvořením strategického partnerstva medzi štátmi EU, Latinskej Ameriky 

a Karibiku sa otvorili brány pre mnohé ďalšie oblasti spolupráce. Jednou z nich bola aj 

potřeba znovu zhodnotenia a uplatňovania nových bezpečnostných modelov a reflexia 

hlavných výziev nového EU-LA partnerstva. Nakoniec, madridský summit vyjádřil podporu 

aj koordinácii a spolupráci v takých specializovaných oblastiach akými sú napr. boj proti 

drogám, posilnenie demokratických inštitúcií, boj proti terorizmu, kultúma diverzita, či 

sociálna rovnosť.

Po Madridskom summite Európska komisia zahájila dva nové bi-regionálne programy 

v kPúčových oblastiach, akými vzdelávanie a informačná spoločnosť nepochybne sú: program 

ALBAN, ktorý zabezpečuje štipendiá pre doktorandských študentov Latinskej Ameriky 

študujúcich v Európe a program @LIS zameraný na prezentácie použitia informačných

328 Maihold, G. (2007). Relations Between Europe and Latin America. In Search o fN ew  A gendas and Formát. 
Madrid: Real Instituto Elcano. s.64.

329 From Rio ro Madrid: Reflexion and Proposals for the partnership between EU and LAC, 

http://www.recalnet.org/fromriotomadrid.htm. TO 1/20101.
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a komunikačných technologií. Oba nové programy sú zároveň otvorené pre krajiny Karibiku, 

ktoré móžu takisto využívat’ výhody týchto nových foriem spolupráce. Existujúce internetové 

fórum dovol’uje partnerským krajinám navrhovat’ aktivity, ktoré prispievajú k bi-regionálnej 

kooperácii a komunikovat’ priamo a bez zdlhavých zdržaní „online“ cez internet a napomáhat’ 

tak implementácii nových projektov. 330 Bi-regionálna spolupráca chápaná podl’a madridského 

summitu (definovaná ako akákoPvek aktivita realizovaná členom partnerstva do ktorého sú 

zapojený aj ostatný členovia) je však vykonávaná Európskou komisiou už od roku 1993. 

Mnoho existujúcich programov plní teda svoju úlohu na národných a sub-regionálnych 

úrovniach už takmer 2 dekády.331

Třetí summit krajin EU a Latinské Ameriky a Karibiku sa uskutočnil v máji roku 2004 

vmexickej Guadalajare.332 Summitu sa zúčastnilo 10 nových členských krajin EU. V určitom 

zmysle sa podařilo překonat’ nezhody ohl’adne tematického zamerania strategického partnerstva, 

ale summit nepriniesol zásadné změny vo vzt’ahoch. KPúčovými otázkami, ktoré boli 

diskutované v Guadalajare sa stali:

a) sociálna kohézia,

b) regionálna integrácia a

c) efektívna multilateralita.

KPúčovými zrejme z toho dóvodu, že ich pokrok bude pre ďalšiu kooperáciu 

dóležitým a nevyhnutným obohatením, ale tiež z toho dóvodu, že sú tieto tri problematiky 

úzko přepojené. Napredovanie v regionálnej a subregionálnej integrácii akceleruje 

ekonomický rast, ale takisto uPahčuje ďalší progres v strategickom bi-regionálnom partnerstve 

EU-LAC a tým aj v medzinárodnom multilaterálnom systéme. V ekonomickom význame to 

sice znamená, že to pomóže regiónu naplnit’ jeho potenciál a uPahčí přechod jednotlivých 

krajin k medzinárodnému trhu. Potenciálne však dovolí Latinskej Amerike stať sa dokonca 

hráčom s vačším vplyvom na celosvetovej globálnej scéně. Efektívny multilaterálny systém 

scentrom v Organizácii spojených národov je opodstatněný pri napínaní jeho funkcie 

konfrontovat’ výzvy, ktorým čelí svet: chudobu, hlad, zneužívanie Pudských práv, zbraně 

hromadného ničenia, výroba a distribúcia ilegálnych drog či rozšírenie HIV/AIDS

330 http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alis/index en.htm

331 La Union Europea y América Latina y Caribe-una asociación estratégica 

http://europa.eu.int/comm/world/lac-guadal/docs/info_pack_es.pdf, [07/2009].

332 III Cumbre América Latina y El Caribe -  Union Europea. Declaration o f  Guadalajara, 

http://ec.europa.eu/world/lac/docs/guadal/decl polit final en.pdf. [08/2009].

105

http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/alis/index
http://europa.eu.int/comm/world/lac-guadal/docs/info_pack_es.pdf
http://ec.europa.eu/world/lac/docs/guadal/decl


a znečisťovanie životného prostredia.333 Viedenský summit v roku 2006 kulminoval rozkolom 

Andského spoločenstva, odchodom Venezuely z CAN a deklarováním EU o zahájení 

rokovaní o asociačnej dohodě s CAN.334

Španielske předsednictvo hostilo v máji 2010 piaty a zatiaP posledný EU-LA summit 

v Madride. Niesol sa v znamení politickej nevole s novozvoleným honduraským prezidentom 

Porfirio Lobom. Venezuelský prezident H. Chávez bojkotoval summit a brazilsky prezident 

Lula da Silva vyzval k neuznaniu jeho zvolenia do úřadu prezidenta.Napriek tomu summit 

úspěšně dokončil jednania o dohodě o voPnom obchode medzi EU a Střednou Amerikou. Ani 

na tomto poslednom střetnutí sa však nepodařilo uzatvoriť jednania o strategickým
'  335partnerstve EU s Mercosurom.

Na základe relatívnej neschopnosti posunúť a zefektivnit’ agendu EU-LAC summitov 

sme dospěli k nasledujúcim návrhom:

Vzhladom k fragmentárnosti a odlišnostiam jednotlivých krajin Latinskej Ameriky a 

Karibiku je  vhodné přehodnotit’ štruktúru a množstvo summitov EÚ - Latinská Amerika.

Európska únia by mala diverzifikovat’ a doplnit’ svojich zástupcov v dialogu 

s Latinskou Amerikou. S postupnou inštitucionalizáciou novo vzniknutého Spoločenstva 

juhoamerických štátov (UNASUR) by EÚ mala s touto organizáciou nadviazať permanentný 

dialog. Jedným z hlavných tém tohto dialogu by mohli byť obnovitePné zdroje energie.

EU zdórazňuje, že jej zvláštně vzťahy s Latinskou Amerikou vychádzajú z 

„historických vazieb“ na tento región. Tieto vazby však postupné vymiznú, pokiaP sa im 

nedaří vdýchnuť nový život -  v tomto smere hrajú významnú rolu kultúme a akademické 

výměny. Historické vazby je  možné ďalej oživit’ aj pomocou konštruktívnej a proaktívnej 

migračnej politiky.

EÚ by mala prijať fakt, že medzi Európou a niektorými latinskoamerickými vládami 

sa otvára priepasť zásadné odlišných pohPadov. EÚ by preto mala dávať prednosť 

konkrétným latinskoamerickým partnerom, ktorí s Európou na jednej straně zdiePajú víziu

333 Freres, Ch.; Sanahuja, J.A. (2004). P erspectivas de las Relaciones Unión Europea - Am érica Latina. H acia  

una Nueva  £.s7ra?eg/a.http://ec.europa.eu/comm/external_relations/la/doc/project_i2_es_2004.pdf, [11/2009].
3j4 Maihold, G. (2006). The Vienna Summit between Latin America, the Caribbean and the EU: relative success 
despite low  expectations. Revista ARI. 59/2006.s 36.
335 Zapatero, J.L.R. H istoric agreem ents' have been reached which strengthen ties between the two 
regions, http://www.eu2010.es/en/cumbre ue-alc/noticias/mav clausura zapatero.html, [06/2010].
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pro-integračnej politiky a medzinárodných vzťahov a na druhů stranu móžu ovplyvniť ostatné 

krajiny Latinskej Ameriky. Týmito kl’účovými krajinami sú Brazília, Čile a Mexiko.

EU alebo niekoPko členských krajin EU by mali s týmito kPúčovými krajinami 

vytvořit’ inštitúcie pre bilaterálne a multilaterálně diskusně fóra ku konkrétným témam.

EU by sa mala snažit’ presadzovať svoj vplyv na ďalšie krajiny regiónu, ktorých 

politika a ideología sa od postojov EÚ viac odkláňa, prostredníctvom už existujúcich sietí pre 

spoluprácu v Latinskej Amerike a v spolupráci s kPúčovými partnermi v regióne.

3.4 Atlantický trojuholnik -  vízia či realita?

Po analýze vzťahov Latinskej Ameriky (LA) a USA a LA a EÚ dospieva práca 

kvýskumu konceptu strategického partnerstva medzi všetkými troma regiónmi navzájom. 

Tento koncept partnerstva medzi EÚ, USA a krajinami LA bol po prvý krát představený až na 

prvom prezidentskom summite dvoch regiónov v roku 1999 a bol ovplyvnený myšlienkou 

bývalého španielskeho premiéra Felipe Gonzálesa „ustanovit’ transatlantický trojuholnik“336. 

Celý proces strategického partnerstva je komplexným procesom, ktorý sa odohráva vo 

viacerých rovinách, z ktorých najkPúčovejšími sú roviny týkajúce sa ekonomických 

akultúrnych vazieb v spojitosti s lepším zdiel’aním hodnot a analýzou asymetrického přístupu 

k nim. Intelektuálny a politický koncept utvorenia tzv. Atlantického trojuholníka by však 

ťažko přežil skoro štyri dekády bez solidných argumentov hlasujúcich „pre“ tento koncept 

v rámci medzinárodného systému. Najdóležitejším z argumentov bol spoločný základ 

všetkých troch regiónov v rovnakých hodnotách, čo ponúklo jednotný menovateP pre 

vzájomný súhlas ovel’a jednoduchšie, ako v případe iných medzinárodných aktérov.

Medzinárodný subsystém geostrategickej povahy, akým je Atlantický trojuholnik 

tvořený Európskou Úniou (EÚ), Sevemou a Latinskou Amerikou (LA), je  postavený na jasné 

definovaných pravidlách, ktoré sú aplikovatel’né na všetky politické a ekonomické

336 Gonzales, F. (2010). ¿Qué podemos hacer juntos?. La factoría. Enero - Febrero de 2010 ■ c. 45 — 46. 

http://wwvv.revistalafactoria.eu/articulo.php?id=526. [03/2010].

337 Speich, M. (2005). Europe and Latin America -  on the substance o f  an asymmetric partnership. In Europe 

and Latin Am erica  — Toward a stra tegiy partnersh ip? 24th Sinclair House Debate, Bad Homburg, s.90-95.

338 Reidy, J. H. (1966). Strategy for americas. N ew  York: McGraw, s. 98.

339 Gratius, S. (2005). EU-MERCOSUR relations as learning experience for biregionalism. In: Grabendorff, W.; 

Seidelmann, R. (eds.). Relations between the European Union and Latin Am erica, s. 279-318.
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rozhodnutia všetkých troch zúčastněných blokov.340 Na rozdiel od ukotvených 

a inštitucionalizovaných transatlantických a inter-amerických vzťahov, vzťahy medzi 

Európou a Latinskou Amerikou sú stále vo fáze vytvárania a sú závislé na úspěchu 

integračných zoskupení, ktoré v budúcnosti zjednotí región a redefinuje vzťahy celej 

Západnej hemisféry.

Napriek spoločným hodnotám a záujmom medzi všetkými troma regiónmi, neexistuje 

žiadne úsilie o definovanie pravidiel, ktoré by tieto vzťahy regulovali. V minulosti sa 

uskutočňovali pravidelné konzultácie medzi USA aE Ú  na bilaterálnej úrovni ako aj na 

komunitnej úrovni, taktiež prebiehali jednania o LA ale len v kontexte spolupráce s týmto 

regiónom v rámci zoskupenia NATO. Nedá sa však hovoriť o niečom podobnom v rámci 

celého inter-amerického systému a európskeho priestoru (možno s jedinou výnimkou -  

vzájomnou diskusiou o krize v južnom Atlantiku v roku 1982). Takisto kooperácia Latinskej 

Ameriky a EÚ bola z dóvodu silnej pozície USA, nedostatočne rozvinutá.341

Napriek jasnej dóležitosti transatlantických vzťahov sa EU v 80. a 90. rokoch snažila 

aj o rozvoj vlastných jednaní s regiónom LA (v rámci možností nenarušujúc americkú 

citlivosť).342 Latinskoamerické krajiny si boli takisto veťmi dobré vědomé svojich limitov 

voči U.S. konceptu- najma v oblasti vytvárania aliancií s třetími krajinami medzinárodného 

systému.343 Příležitost’ regiónu manévrovat’ na medzinárodnom poli bola vážné ovplyvnená 

finančnou závislosťou mnohých LA krajin a to nielen na bilaterálnej úrovni, ale aj na 

multilaterálnej -  s ohPadom na finančnú podporu z medzinárodných finančných inštitúcií, 

ktoré takisto podliehali U.S. vplyvu. Toto obmedzené vytváranie aliancií medzi EU a LA bolo

340 Myslienka, ze vzt’ahy Európy a Latinskej Ameriky je  nutné vidiet’ v  súvislosti s vplyvom  U SA, iste nie je  

nová, tymto spósobom definuje a skúma vzájomné vzt’ahy napr. aj W. Grabendorf. Detailnejsie v: Grabendorff, 

W. (2004). La estrategia birregional y  sus limitaciones en un mundo unipolar. Nueva Sociedad, vol. 189.

341 Grugel, J. (2004). La Unión Europea y  A m érica Latina: interregionalismo, identidad y  gobernabilidad. In 

Freres, Ch.; Pacheco, K. Desafíos p ara  una nueva asociación  encuentros y desencuentros entre Europa y 

América Latina. Madrid: RECAL/A1ETI/, Libros de la Catarata s. 152.

342 Boomgarden, G. (1999). Europa y América Latina: Los D esafíos de un Destino Común. In. AL y  Caribe- 

Unión Europea: Una Asociación E stratégica p a ra  e l siglo XXI. Santiago de Chile: CELARE, s. 112.

343 Weeks, J.F. (1991). B eyondSuperpow er Rivalry: Latin Am erica and the Third World. N Y : N Y  University 

Press, s. 116.
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ešte posilněné ďalším faktom a to tým, že USA vždy radšej preferovali jednať s partnermi na 

bilaterálnom základe ako na trilaterálnom.344

Jedným zo spoločných elementov týchto troch regiónov je hodnotová orientácia 

v podobě uznávania rovnakých základných hodnot -  napr. 1’udské práva, demokracia, právně 

normy, sociálna spravodlivosť, či trhová ekonomika.345 Kulturně tradicie a historické 

skúsenosti v každom z týchto regiónov však boli dóvodom na svojrázny a odlišný vplyv na 

interpretáciu týchto spoločných hodnot.346 Spoločným prvkom, ktorý však zaručene je 

přítomný vo všetkých troch regiónoch je narastajúca dóležitosť kultúmeho faktoru medzi 

troma regiónmi. Mohol by sa takisto nazývat’ aj p a tin o  faktor“ , pretože je  přítomný v 

Sevemej Amerike ako aj v rámci EÚ. Keďže Hispánci, alebo Latinos sa stali najváčšou 

menšinou v USA a ovplyvňujú nielen tamojšiu kultúru a zvyky, ale aj politiku a ekonomiku, 

rozhodne si tento nový fenomén vyžaduje širšiu interpretáciu347. Vstup Španielska 

a Portugalska do EÚ navýše posilnil vzťahy Európy s LA. Latino faktor a spoločná 

etnojazyková minulosť posilňuje vzájomné vzťahy medzi štátmi Atlantického trojuholníka.348

Ďalším elementom posilňovania vzťahov v rámci Atlantického trojuholníka je 

vzájomná ekonomická, technologická a vojenská závislost’ všetkých troch stráň. Kombinácia 

starého a nového světa spósobuje obrovskú koncentráciu bohatstva a moci, pretože zahřňa 

takmer 2/3 světového příjmu, zatial’ čo jeho populácia tvoří iba 15% z celosvětového 

obyvatelstva. Ak zoberieme do úvahy aj súhrn ekonomických blokov (EÚ, NAFTA, Andský 

pakt, MERCOSUR + ďalšie vznikajúce organizácie ako napr. FTAA, či UNASUR), a 

kombináciu vojenských aliancií, mohlo by sa nezainteresovanému pozorovatelovi zdať, že 

ide o proces utvárania hrozivého inštrumentu medzinárodnej nadvlády.

344 Grabendorff, W. (2002). El Triángulo Atlántico: una vision realista? In E l Triángulo Atlántico: AL, Europa y  

los EEUU en e l sistem a internacional cambiante. Konrad-Adenauer-Stiftung, Sank Augustin, s. 179.

345 Magariflos, G. (2000). Integración multinacional: Teoría y  sistem as. Uruguay: ALAD1/ ORT. s. 116.

346 Tieto odlišnosti boli najviac viditel’né v období Studenej vojny a tiež v  súčasnom boji proti terorizmu, kedy 

hrá ochrana národnej bezpečnosti v  mnohých krajinách váčšiu rolu ako ochrana spoločných západných hodnot.

347 Suaréz-Orozco, M. (1999). Latin American Emigration to U.S. In. The U.S. and Latin America: The New  

Agenda. London: Institute o f  LA Studies, s. 127.

348 Huntington, S.(2004). The Hispanic Challenge. In Foreign Policy. č. 141 (March-April), s. 30-45.

109



3.4.1 Triangulárne transatlantické vzťahy: konflikt alebo kooperácia?

Jednotlivé strany v atlantickom trojuholníku vstupujú do vzájomných vzťahov 

a integračných procesov s rožnou minulosťou, představami o žiaducom vývoji a nerovnými 

vyjednávacími pozíciami. Naviac majú tieto 3 světové regióny vePmi odlišnú ekonomickú 

úroveň. Ovplyvnené je to historickou situáciou a dósledkami studenej vojny, kedy Moskva 

stratila globálny vplyv, čo malo za následok severoamerickú predomináciu v globálnom 

systéme vďaka americkej vojenskej prevahe a ekonomickej sile. September 2001 posilnil 

tento trend. Transatlantické vzťahy boli však naďalej zásadné v systéme světového poriadku 

ale s rozdielnym štrukturálnym impulzom. Rózne faktory přispěli k narastajúcej tenzii medzi 

USA a EU aj napriek tomu, že základné záujmy ostávali spoločné. Postupný nárast 

politického sebavedomia EÚ (najma v oblasti predávania integračného a demokratizačného 

příkladu, či posilňovania svojej globálnej pozície vo svete) sa tento rozdiel ešte prehlbuje.

Spolupráca EU a LA protiřečí predstave USA o latinskoamerickom regióne ako o jeho 

sféře vplyvu. Spojené štáty viděli LA ako prirodzenú sféru svojho vplyvu a podPa toho aj 

vytvárali stratégiu a presadzovali svoje ekonomické záujmy. Snaha EÚ o vzájomnú závislost’ 

a spoločný prospěch vo vzťahoch s LA ostro kontrastuje s tým, čo bolo dlhodobo ponímané 

ako severoamerické presadzovanie národného záujmu v regióne.349 Európske snahy 

o subregionalizáciu a integráciu regiónu LA kontrastujú s iniciativou Washingtonu v súperení 

s integračnými alternativami. Odráža sa to na jednaniach uskutočnených v rámci 

vytvárajúceho sa zoskupenia FTAA, kde sa USA snaží ísť bilaterálnou cestou, zatial’ čo 

Brazília predstavujúca najváčší trh v regióne propaguje spoločnú pozíciu existujúceho 

integračného zoskupenia LA — MERCOSURu. Dóvodom je  posilnenie vyjednávacieho 

potenciálu MERCOSURU ako aj potenciálu a vplyvu LA ako celku.350

Európsko-americký kooperačno/kompetenčný vzťah sa preniesol nielen do 

altematívnych konceptov globálneho vládnutia, ale preukazuje sa aj v narastajúcej tenzii 

ekonomickej konkurencie. 40% severoamerického bilaterálneho obchodu je sústredeného do

349 Crawley, A. (2002). Towards a Boregional Agenda in the XXI Century. In Journal o f  Inter Am erican Studies 

and W orldAffairs. č. 2, s. 9-30.

350 Abbott, F. M. (2001). The North American Integration Regim e and its Implications for the World Trading 

Systém. In Weiler, J. H. H. (eds.). The EU, the WTO, and the NAFTA. Towards a Common Law o f  International 

Trade? Oxford: Academy o f  European Law- European University Institute and Oxford University Press, s. 169- 

199.
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regiónu Latinskej Ameriky, 33% do Ázie a len 21% do Európy. Tak vystupuje EÚ v rámci 

transatlantického trojuholníka ako junior partner. Vzájomná struktura obchodu medzi USA 

a Latinskej Ameriky sa přesunula z primárných produktov k priemyselnému tovaru. Na 

rozdiel od EU, kde importu z LA naďalej dominujú primárné tradičné produkty čiastočne 

z dóvodu limitovaného přístupu na Európsky trh.351

Globálna ekonomická konkurencia je jednou z hnacích sil EÚ. Jeho dohoda o voPnom 

obchode s Mexikom, ktoré je zároveň členom NAFTA, je dosť indikatívna. Po deviatich 

kolách rozhovorov ukončilo Mexiko vyjednávania s EÚ a uzavřeli prvú dohodu o voPnom 

obchode s latinskoamerickou krajinou. Tento akt nadobudol platnosť v jú li 2000. Výhody 

z dohody medzi EÚ a MERCOSURom by boli pre európsku ekonomiku evidentné: trh 

MERCOSURu je atraktívnym vznikajúcim trhom, ktorý ponuka profit 210 milióna 

obyvatePov a sektor s enormným tempom rastu. Vyjednávania s MERCOSURom stále 

prebiehajú a ani posledný spoločný summit v Madride v máji 2010 nedoriešil chýbajúce 

nedostatky.352

Rozvojové úsilie v rámci Atlantického trojuholníka však móže byť len s ťažkosťou 

obmedzené na pomoc trhu a investíciám keďže najvačším problémom Severu vs. Juhu je 

úroveň chudoby, ktorá stále narastá (aspoň teda v LA) aj napriek tomu, že ekonomická 

liberalizácia začala už pred viac ako 20 rokmi. Volanie po odstránení a znižovaní chudoby 

v rozvojových krajinách motivovalo Spojené státy tak ako aj EÚ a medzinárodnú komunitu 

vo všeobecnosti ku zvýšeniu záujmu o redukovanie chudoby. Široko rozšírená myšlienka, že 

„viac trhu je  lepšie ako viac pom oci“ sa ukázal ako nie vePmi presvedčivý koncept a spósobil 

efektívnejší rozvoj kooperácie v boji proti chudobě. EÚ v tomto duchu napr. rozvinula 

omnoho vačšie dotácie tretiemu světu (až trojnásobné vyššie ako USA).

3.4.2 Transatlantické vzťahy vs. inter-americké vzťahy: geopolitika aliancií

Mimo ekonomických a politických modelov dominujúcich v spoločnosti Atlantického 

trojuholníka a mimo problémov, ktoré sprevádzajú snahy zharmonizovať ich, existuje navýše 

politika aliancií, ktorá ešte sťažuje fungovanie konceptu trojuholníka. USA udržovali počas 

mnohých dekád dve najstaršie aliancie modemého světa -  Severoatlantická aliancia (NATO -

351 Bulmer,T. 3.(1999). The U.S. and LA: The New Agenda. London: Institute o fL A  Studies, s. 99.
352 Woolock, S. (2000). European Trade Policy. In Policy-m aking in the EU, Fourth Ediíion. s. 167



North Atlantic Treaty organisation) a Medziamerická dohoda o vzájomnej pomoci /TIAR -
'  353Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) vePmi oddelene a po skončení studenej

vojny urobili reformný proces odlišným spósobom. V podstatě sa tak dialo vďaka jedinečnej 

pozícii USA ako světověj vePmoci354. Rozvoj transatlantických vzťahov, ktoré sú v podstatě 

vzťahmi vyjadřovanými ako vzťahy Sever — Sever a inter-americkými vzťahmi, ktoré 

móžeme označit’ ako vzťah Sever -  Juh. Formálně ide o demokratické aliancie, ktoré slúžili 

všetkým členom, ale rozdielnymi spósobmi. Obe aliancie přešli krizovým obdobím po konci 

studenej vojny a prebieha v nich v súčasnosti obnova, avšak s rozdielnymi poslaniami, 

pretože sa medzinárodný systém změnil na multipolámy. Zatial’ čo NATO sa začalo 

koncentrovat’ na mimo regionálne misie s ciePom stať sa globálnym prostriedkom na udržanie 

světového mieru, TIAR stavia na reforme vedúcej k čeleniu novým transnacionálnym 

hrozbám, ako napr. hrozba terorizmu, obchod s drogami, či medzinárodný boj so zločinom. 

Zatial’ čo NATO sa snaží o boj s novými globálnym problémami a o rozširovanie svojho 

teritoria, ostává naďalej vojenským nástrojom s globálnym dosahom. TIAR na druhej straně 

pokračuje v úlohe stať sa stabilizátorom intraregionálnych nerovností v Latinskej Amerike. 

Inter-americký systém sa tak stal prínosom pre U.S politiku v rámci atlantického trojuholníka, 

pretože LA sa ukázala nielen demokratickým regiónom, ale aj dóveryhodným partnerom pre 

USA v mnohých globálnych otázkách. Vznikom zoskupenia NAFTA a snahou USA 

uzatvárať postupné bilaterálne dohody o voPnom obchode s ďalšími krajinami LA nadobúda 

inter-americký systém určité postavenie zjednotitePa spoločenstva, ktorý sa vytratil po 

ukončení programu Alianciapre rozvoj (vytvořený za J.F. Kennedyho po Kubánskej krize).

USA si udržovalo alianciu s Európou na jednej straně a s LA na straně druhej a nie 

vždy sa usilovali o prepojenie oboch aby posilnili atlantická vzájomnú vazbu. V období po 

skončení studenej vojny sa EÚ postupné stavalo do pozície nezávislého ekonomického 

a politického hráča a začalo ponímať USA nielen ako partnera v spolupráci, ale aj ako 

konkurenta. Preto sa teda len ťažko dá hovořit’ o posilnění inštitucionálnych pilierov oboch 

aliancií a snahe o vytvorenie atlantického spoločenstva. Napriek vyhláseniu ex-prezidenta G.

353 V roku 1947 bola medzi USA a latinskoamerickými krajinami podpísaná Medziamerická dohoda o vzájomnej 

pomoci (známa tiež ako Zmluva z Rio de Janeira), ktorá zakladá mechanizmus kolektívnej bezpečnosti (obrany) 

na západnej pologuli, t.z. každý signatář dohody sa zavazuje podiel’ať sa na obrané iného signatára, ktorý bol 

napadnutý třetím štátom. Viac: http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-29.html.

354 Kagan, R. (2003). O f Paradise and Power: Am erica an d  Europe in the New W orld Order. N Y : Alfred A. 

Knopf, s. 138.
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W. Busha na začiatku jeho 1. prezidentského obdobia, že 21. storočie bude „storočim 

Amerik“, U.S. politika sa neskór sústredila na iné oblasti světa. Obe aliancie zrejme rovnako 

dobré slúžili americkým záujmom počas studenej vojny a boli přijímané Západnou Európou 

aj LA ako potřebné a užitočné vazby na USA -  najma v otázke bezpečnostnej. Napriek tomu 

sa koncept bezpečnosti po konci studenej vojny změnil a tak aj geopolitika oboch aliancií 

stratila veFkú časť svojej opodstatněnosti. Strukturálně odlišnosti vo vzťahoch medzi Severom 

a Juhom Amerik na jednej straně a Európy a Sevemej Ameriky na straně druhej ostanu 

napriek všetkým narastajúcim spoločným transnacionálnym hrozbám pre obe aliancie 

rovnaké. A toto je dóvod, prečo je ťažké si vóbec představit’, že Atlantický trojuholník bude 

natoPko kreatívny, že překoná množstvo odlišností a problémov, ktorým v súčasnosti čelí.

3.5 Multilaterálně pósobenie regiónu Latinskej Ameriky

3.5.1 Pósobenie Světověj obchodnej organizácie na latinskoamerickú integráciu

Intemacionalizácia ekonomik začala v 20.storočí postupovat’ vpřed rýchlejšie ako 

kedykoPvek predtým a po krízovom medzivojnovom období získává nový impulz v podobě 

liberalizácie obchodu v rámci Všeobecnej dohodě o cle a obchodu355 a neskór v rámci 

Světověj obchodnej organizácie (WTO).356 Jednania na úrovni oboch organizácií sú 

multilaterálně, tj. mnohostranné a zahrňujú celú členskú základnu WTO zahmajúcu
r  v  •  r  357 . . .  .v súčasnosti 153 štátov. Tieto jednania zásadné ovplyvňujú latinskoamerický 

regionalizmus, pretože ich hlavnou náplňou je  vytváranie zón voPného obchodu v súlade 

s pravidlami WTO.358

WTO je multilaterálna organizácia, ktorá je postavená na základných princípoch 

trhového liberalizmu (ktorý postuluje, že z voPného obchodu majú zisk všetky krajiny) a

355
Manfíeld, E. D.; Reinhardt, E. (2003). Multilateral Determinants o f  Regionalism: The Effects o f  

GATT/WTO on the Formation o f  Preferential Trading Arrangements. In International Organization. V ol. 57, 
Iss. 4. s. 22.

356 Abbott, F. M. (2001). The North American Integration Regime and its Implications for the World Trading 

Systém. In Weiler, J. H. H. (eds.). The EU, the WTO, and the NAFTA. Towards a Common Law o f  International 

Trade? Oxford: Academy o f  European Law- European University Institute and Oxford University Press, s. 96.

357 http://www.wto.org/english/thewto e/whatis e /tif e/org6 e.htm

358 Ku vzťahu regionalizmu a multilateralizmu v  Cihelková, E. a kol. Světová ekonomika. Regiony a integrace. 

Praha: Grada Publishing, 2002, str. 17.
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princípom nediskriminácie (ktorá nadobúda dve formy: doložky najvyšších výhod359 

anárodného zaobchádzania360). Obidve pravidlá majú zaistiť všetkým členom organizácie 

rovné šance v globálnej ekonomike.

Agenda rokovaní tohto kola je  ambiciózna, zahřňa mnoho tém. Konečná dohoda móže 

byť podPa principu single undertaking uzavretá až po dosiahnutí dohody vo všetkých 

kapitolách rokovaní. Najvačšie problémy sú spojené s dvoma oblasťami: 

poPnohospodárstvom, kde USA a EÚ nechcú pristúpiť na liberalizáciu požadovanú 

rozvojovými krajinami; a tzv. singapurskými témami , o ktorých „... rozvojové krajiny 

nechceli rokovat’ [...] kým dosiahnu výrazné pokroky v rokovaniach o polnohospodárstve”,363 

WTO pósobí ako alternatívne fórum pre dosiahnutie požiadaviek, ktoré sú inak ťažko 

dosiahnutePné v medziregionálnych rokovaniach.

Jednou z najdóležitejších iniciativ sa v posledných rokoch stalo vytvorenie skupiny G- 

20 tvořené blokom krajin zameraných na poPnohospodársku výrobu, ktoré sa chcú výraznejšie 

zapojit’ do rokovaní Světověj obchodnej organizácie (WTO).364 Skupina G-20 bola založená v 

auguste 2003 s ciel’om prepracovať Rozvojový program z Dohá a rozšíriť diskusiu o 

poPnohospodárskej výrobě v rámci WTO. PodPa údajov G-20 představuje ich 20 členských 

krajin 60% světověj populácie, 70% poPnohospodárskej produkcie a 26% světového exportu.

359 Most Favoured Nation (Treatment); doložka najvyšších výhod (MFN). Členské krajiny majú mať medzi 
sebou vzájomný přístup na trh za rovnakých podmienok) - Z MFN existujú dve výnimky: všeobecný systém  
preferenci! (GSP) a regionálna obchodná dohoda (RTA). GSP je  nástrojom poskytnutia unilaterálnych colných 
preferencií rozvojovým krajinám, do systému GATT bol dočasné zahrnutý roku 1971, od roku 1979 trvale
v rámci Zmocňovacej doložky. Vid’.:
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2309&lang=l&print=l, 30.4.2007. Táto doložka tiež 
umožňuje rozvojovým krajinám, aby si poskytli preferencie z  ciel M FN medzi sebou bez podmienky rozšíriť ich 
na ostatné strany GATT. Naviac sa na ne nevzťahuje pravidlo pokrytia podstatnej časti obchodu.
360 Stanovuje rovnaké začiatočné podmienky pre domáce a zahraničně firmy a vo svojom dósledku zakazuje 
vládám podporovat’ domácu výrobu na úkor tej zahraničnej.

361 Oatley, T. (2006). International po litica l economy: interests an d  institutions in the g loba l economy, 2. 

vydání. N ew  York: Pearson/Longman, s. 17-19.

362 Jedná se o čtyři témata: obchod a investice, hospodářská soutěž, vládní zakázky a usnadňování obchodu.

363 Oatley, T. (2006). International po litica l economy: interests and institutions in the g loba l economy, 2. 

vydání. N ew  York: Pearson/Longman, s. 21-22.

364 El G-20 tiene una vasta y equilibrada representación geográfica, siendo actualmente integrado por diecinueve 

miembros:

cinco de Africa (Africa del Sur, Egipto, Nigeria, Tanzania y Zimbabwe), seis de Asia (China, Filipinas, India, 

Indonesia, Paquistano e Tailandia) y  doce de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, M éxico, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Para saber más sobre el G-20 y su actuación en la OMC, Véase: 

http://www.g-20.mre.gov.br
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Krajiny s najváčšou výrobou, ktoré sú zároveň aj najaktivnejšimi členmi skupiny, sú 

Argentina, Brazília, Čína, India a Mexiko. Skupina G20, v ktorej sa účastnia takmer všetky 

latinskoamerické krajiny, móže v otázke napr. otvorenia poPnohospodárskeho trhu EU, či 

odstranění a znížení róznych podpor využiť aj vyjednávacie váhy ostatných rozvojových 

krajin ako Číny a Indie. Je ale vePmi pravděpodobné, že vzhPadom k principu single 

undertaking, sebadóvere rozvojových krajin odmietnuť nevýhodnú zmluvu ataktiež kvóli 

neústupnosti EÚ a USA v oblasti poPnohospodárstva bude zložité prísť ku konečnej dohodě.

3.5.2 Latinská Amerika a Organizácia spojených národov (OSN)

Brazilská vláda je výrazným zástancom rozšírenia Rady bezpečnosti Organizácie 

spojených národov v rámci budovania vyváženejšieho světového poriadku. Jej multilaterálně 

laděná diplomacia volá po obnovení organizácie - navrhuje zaradiť medzi trvalých členov 

organizácie rozvojové krajiny, čo je podPa nej z hPadiska zaistenia legitimity a 

reprezentativnosti orgánov starajúcich sa o kolektívnu bezpečnost’ zásadnou požiadavkou.365

V ich prospěch hrá skutočnosť, že Brazília mala spolu s Japonskom najváčší počet 

mandátov (devať nestálých členov Rady). Napriek tomu, že sa snaha Brazílie získat’ křeslo v 

Rade bezpečnosti OSN a reformovat’ túto organizáciu zásadné nezlučuje s americkou 

zahraničnou politikou, Washingtonom přehlasuje naďalej vePmi dobré vzťahy s Brazíliou, 

ktoré sa bude snažit’ udržiavať aj naďalej . Spojené štáty vnímajú prezidenta Lulu da Silva 

ako svojho spojenca a zároveň ako garanta stability v Južnej Amerike. Niektoré krajiny 

navrhujú, aby G-4 vstúpila do Rady ako jej stály člen bez práva veta, ale Brazília požaduje 

prevedenie celkovej reformy.

Brazília sa vePmi aktivně zúčastňuje mierových misií OSN a participovala už celkom 

na viac ako tridsiatich misiách, pričom celkový počet vyslaných mužov presiahol počet 17 

000. Krajina zároveň vyslala záchranné vojenské jednotky v rámci misie na Haiti a ďalších 

misií OSN organizovaných ako pomoc obetiam tsunami v juhovýchodnej Ázii. Fakt, že OSN 

požiadala Brazíliu, aby s spoločne s Čile a Argentinou ujala velenia mierových sil na Haiti, je 

dókazom upevňovania jej pozície prostředníka krajin Latinskej Ameriky a Karibiku. 

Brazilsky minister zahraničia Celso Amorim sa domnieva, že Brazília bude ako stály člen

365 Ministerstvo zahraničných vecí Brazílie: Presiděncia B rasileira do Conselho de Seguranqa - Kiarqo de 2005, 
nota de prensa n° 147. 12.4.2010.
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Rady pripravená prejednávať možnosti, ako ďalej prehlbovať dialog a interakciu s Južnou 

Amerikou a vo všeobecnejšom měřítku i s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, a šíriť 

přitom příklad mierového súžitia krajin tohto regiónu s ciel’om budovat’ spravodlivejší, 

solidárný, demokratický svet.366

3.5.3 Staré a nové modely spolupráce Juh-Juh

V 80. a 90. rokoch 20. storočia sa Latinská Amerika sústredila prevažne na domáce 

záležitosti. Mnoho sil pohltila najprv ekonomická kríza a neskór ekonomické reformy.

V posledných rokoch však vačšina latinskoamerických krajin oživuje svoje vzťahy 

sostatnými regiónmi světa. Deje sa tak najma na pode novovzniknutého integračného 

zoskupenia UNASUR, ktorý zahrnuje všetky krajiny Južnej Ameriky. Preto bude táto časť 

práce zameraná na najnovšie aktivity tejto organizácie na úrovni multilaterálnych vzťahov.

Okrem rastúceho významu Azie v latinskoamerickom obchode a faktu, že Čína 

v tomto desaťročí vystriedala Japonsko v roli najdóležitejšieho ázijského partnera je  takisto 

faktom, že Čile a Mexiko pristúpili k Ázijsko-pacifickému hospodářskému spoločenstvu 

(APEC). Dalšie štáty Latinskej Ameriky by ich radi nasledovali, čo svědčí o novej 

otvorenejšej orientácii Latinskej Ameriky smerom do Pacifiku. Na obzore sa tiež začína 

rysovať ďalší ázijský obor -  India. Obchodná výměna s Indiou je podl’a odhadov ECLAC 

odhadovaná na 5% až 8% v rokoch 2009 a 2010.367 S rastúcou silou indickej ekonomiky by 

sme mali očakávať ďalší potenciál medziregionálneho obchodu.

Ako sme už spomenuli vyššie, Latinská Amerika sa aktivně zapojila aj do niektorých 

nových foriem spolupráce Juh-Juh. Devať latinskoamerických krajin sa pod vedením Brazílie 

spojilo v rámci skupiny G 20, aby spoločne presadzovali svoje záujmy v rámci rokovaní 

Světověj obchodnej organizácie. Brazílska vláda nastolila zvláštně vzťahy s ďalšími 

regionálnymi mocnosťami -  Južnou Afrikou na africkom kontinente a Indiou v Južnej Ázii.

Na dókaz nových vzťahov navštívil v júni 2007 brazilsky prezident Lula Indiu v 

doprovode delegácie pozostávajúcej z viacej než 100 brazilských podnikatefov. India a Južná

366 Amorim, Celso. Brasil y América Latina y Caribe en un nuevo Consejo de Seguridad de la ONU. La 

República, Uruguay, 30/03/2005.

367ECLAC, Latin America and the Caribbean in the World Economy .2008-2009, United Nations, December 

2009, Santiago de Chile
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Afrika (a tiež Egypt) podpísali rámcové dohody so zdražením Mercosur. Brazília sa zhostila 

roly juhoamerickej regionálnej veFmoci a zahájila politiku spolupráce s krajinami tretieho 

světa. Len za štyri roky sa brazílskej vládě podařilo otvoriť 32 nových vePvyslanectiev a 

konzulátov v ,južných krajinách“ a jej diplomatický zbor sa rozrástol o 400 nových 

diplomatov.368 Brazília sa obzvlášť angažuje v Afrike. V rozmedzí 3 rokov v úřade (január 

2003 -  december 2005) navštívil prezident Lula 18 afrických krajin.369

V rovnakom období ďalšie latinskoamerické vlády redefinovali tradičnejšie modely 

spolupráce Juh-Juh. Zahraničná politika Venezuely připomíná orientáciu na krajiny tretieho 

světa rokov 60. a 70. rokoch minulého storočia a upevňuje vzťahy s vládami -  ako napr. 

s Iránom -  ktoré z principu spochybňujú hegemóniu USA v medzinárodnom usporiadaní. A 

zdá sa, že vláda Nikaraguy pod vedením Daniela Ortegu začína kopírovat’ svojho 

venezuelského kolegu. V máji 2007 Ortega obnovil diplomatické vzťahy so Sevemou Koreou 

a hostil námestníka severokórejského ministra zahraničia. V juni 2007 v Libyi navštívil 

Muammara Kaddáfího a v Iráne sa stretol s prezidentom Ahmadínežádem. Z rovnakých 

dóvodov sa do Latinskej Ameriky vydávajú predstavitelia autoritářských režimov, ktorí tak 

provokujú Spojené štáty priamo v ich tradičnej oblasti vplyvu. V januári 2007 sa iránsky 

prezident Ahmadínežád na svojej ceste po Latinskej Amerike zastavil vo Venezuele, 

Nikaraguy a Ekvádore. V máji 2005 juhoamerické vlády spolu s Ligou arabských štátov 

usporiadali spoločný summit, ktorý vo Washingtone vyvolal vlny odporu. O rok neskór sa 

ekonomickí ministři juhoamerických a arabských krajin střetli v Quite (25. a 26. apríla 

2006).370

3.5.3.1 Spolupráca latinskoamerických a arabských krajin

Prvou udalosťou juhoamerickej zahraničnej politiky v rámci novo vzniknutého 

zoskupenia UNASUR sa stala schódzka zástupcov juhoamerických a arabských krajin, ktorá 

sa odohrala v dňoch 10. a 11. mája 2005 v Brazílii. Zúčastnilo sa jej tridsaťštyri krajin a je 

považovaná za začiatok novej etapy vzťahov medzi oboma blokmi. Snahy posilnit' vzťahy

368 Gratius, S. (2007). Brasil en las Américas: Una potencia regional pacificadora? Madrid: FRIDE. s. 14.

369 Cason, J. / Power, T. (2006). Presidentialization, Pluralization, and the Rollback o f  Itamaraty: Explaining 

Change in Brazilian Foreign Policy Making from Cardoso to Lula, Paper prepared for the conference on 

“Regional Powers in Asia, Africa, Latin America, the Near and Middle East”, Hamburg, 11-12 December, s . l l .
370 Pérez Flórez, G. (2009). “Unasur: la  apuesta de B rasil”. P olítica exteriér. vol. 23, n° 127. s 34.
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medzi Latinskou Amerikou a arabskými krajinami súvisia s vePkým prílivom imigrantov z 

arabských krajin do Južnej Ameriky v 19. a 20. storočí. Hlavným ciePom schódzky bolo 

přiblížit’ tieto dva regióny, ktoré majú z globálneho hPadiska spoločné záujmy a záměry. Na 

schódzke bola upresnená dohoda medzi organizáciou Mercosur a Radou pre spoluprácu 

arabských štátov v Zálive, ktorá má podpořit’ spoluprácu týchto regiónov v oblasti 

ekonomiky, obchodu, priemyslu a investícií.371 Jej ciePom je rozšíriť obchodné styky medzi 

týmito regiónmi a připadne do tohto spojenectva zapojit’ aj iné krajiny. PodPa brazilského 

ministra zahraničia Celsa Amorima sa proces integrácie Južnej Ameriky a proces zbližovania 

sa s arabským svetom odohrajú v podstatě zároveň.372

Výsledkom spomenutej schódzky bola Brazílska deklarácia, v ktorej hlavy 

juhoamerických a arabských štátov vymenúvajú sériu iniciativ, ktorých úlohou je riešiť 

problémy súvisiace s globalizáciou. Brazílska deklarácia sa zaoberá róznymi otázkami 

medzinárodného významu, ide o nasledujúce okruhy:

> Multilateralizmus: znovu potvrdenie závazku usilovat’ sa o multilateralizmus ako o 

spósob presadzovania mieru, bezpečnosti a globálnej stability. Štáty podpořili 

iniciativu „Aliancie civilizácií“ španielskeho premiéra Josého Luise Rodrígueze 

Zapatera. Vidia ju  ako spósob, ako oživit’ dialog národov a kultúmu a politickú 

spolupráci medzi nimi;

y  OSN: riadi sa Chartou Organizácie spojených národov a súhlasí s tým, že je potřebné 

previesť reformu Rady bezpečnosti;

> frak: žiada o pozornost’ arabských krajin; vyzývá ich, aby spolupracovali pri 

rekonštrukcii krajiny a posilňovaní demokracie; odsudzujú teroristické útoky a 

uznávajú právo štátov a národov bránit’ sa cudzej okupácii

> Stredný východ', spoločným úsilím dosiahnuť mier v regióne a odsúdiť embargo 

Spojených štátov proti Sýrii ako nespravodlivé.

> Ekonomika a obchod', snaha zlepšit’ koordináciu postojov týchto dvoch regiónov s 

ciePom získat’ priaznivé výsledky pri rozhodovaní na medzinárodnej úrovni. Z tohto 

dóvodu sa krajiny zameriavajú na podporu reforiem v štruktúre medzinárodného

371 Ministerstvo zahraničných veď  Brazílie. Assinatura do Acordo-Q uadro de cooperagao economica entre o 

Mercosur e o Conselho de Cooperagao do Golfo, nota de prensa n° 237, 09/05/2005.

372 Ministerstvo zahraničných veď  Brazílie. Palabras del M inistro de Relaciones Exteriores Celso Amorim en la 

apertura de la  Reunión de Cancilleres de A m érica del Sur y  de los Países A rabes, Brasilia, 09/05/2005.
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systému a považujú obchod za prostriedok znižovania chudoby a spósob, ako využit’ 

globalizáciu v oblastiach, ktoré to umožňujú.

Výsledky summitu juhoamerických a arabských krajin dokladajú záměr oboch blokov 

posilnit’ svoje globálně postavenie uplatňováním multilateralizmu v medzinárodných 

vzťahoch.

Nápad vytvořit’ .Alianciu civilizácií" bol potvrdený uzavretím dohody o kultúmej a 

spoločenskej spolupráci. Podl’a brazilského ministra zahraničia Celsa Amorina, Jd e  o dialog 

civilizácií a vyjadrenie podpory pre ne h o “ 314 Summit juhoamerických a arabských krajin 

uzavřel proces nového definovania spósobu výměny, v ktorom žiadny iný región neprispel k 

vytvoreniu multipolámeho světa takým dielom ako Latinská Amerika, pričom najváčšie 

zásluhy patria Brazílii.375 Uskutočnenie schódzky týchto regiónov, ktoré sú obidva oblasťou 

vplyvu a predmetom záujmu Spojených štátov, bolo v podstatě dókazom tužby oboch 

regiónov tvoriť v rámci multilateralizmu akýsi pól v medzinárodných vzťahoch a protipól 

USA. Južná Amerika pri tejto příležitosti po prvýkrát vyjadrila svoju pozíciu na 

medzinárodnej scéně, a stala sa tak globálnym hráčom. Tým, že na summite hPadala vnútomý 

konsenzus, prejavila svoju snahu pracovat’ na vonkajších vzťahoch, ktoré sa teraz začínajú 

utvárať. Južná Amerika na summite hovořila jednotným hlasom, a to je prejavom odhodlania 

juhoamerických prezidentov budovat’ nový multipolámy světový poriadok. Juhoamerické 

krajiny pri tejto příležitosti prejavili politickú jednotu, čo dokládá schopnosť Južnej Ameriky 

zaujat’ pri rokovaniach o zásadných politických otázkách medzinárodného významu jednotný 

postoj.376

Druhý summit juhoamerických a arabských krajin sa konal 31. mraca 2009 v Dohá 

(Katar). Zúčastnili sa ho prezidenti a zástupcovia 34 krajin oboch regiónov: za Južnú Ameriku

373 UNASUR, Declaración de Brasilia, I Cumbre América del Sur y Países Árabes, 11/05/2005. Texto político

n° 2.

374 Ministerstvo zahranicnych vecí Brazílie. P alabras del M inistro de Relaciones Exteriores Celso Arnorim en la 

apertura de la Reunión de Cancilleres de Am érica del Sur y  de los P aíses A rabes, Brasilia, 09/05/2005, 

http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSC)=2606

375 SADER, Emir. P ara um mundo multipolar.

http://www.mre.gov.br/index.pFn^option^com content& task~v¡ew& id~496& ltem id-397. [05/2009].
376 Cardona, D. (2008). “El ABC de UNASUR: doce preguntas y  respuestas”. R evista de la Integración. 
Secretaria General de la CAN. n° 2. julio/2008.
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brazilsky prezident Luiz Lula da Silva Ingnacio, Argentinu zastupovala Cristina 

Femandezová, Venezuelu Hugo Chávez, Bolíviu Evo Morales; za Paraguaj sa zúčastnil 

Femando Lugo a za Čile Michele Bacheletová. Chýbali prezidenti Kolumbie, Ekvádoru, 

Uruguaya, Guayany a Surinamu. Politické prostredie bolo poznačené schódzkou Arabskej 

ligy, ktorá sa konala deň predtým, a tiež blízkosťou rokovania G-20 v Londýne plánovaného 

na 2. apríla 2009. Medzi hlavné témy prejednávané na schódzi G-20 patřili iniciativy 

zamerané na zmierňovanie dopadu globálnej krízy. VzhPadom k přítomnosti sudánskeho 

prezidenta Al-Bašíra, na ktorého vydal Medzinárodný súdny dvor 4. marca 2009 zatykač, bola
' í n n

schódzka krátká.

V otázke globálnej finančnej krízy zdórazňovali přítomni vodcovia potřebu vytvořit’ 

medzinárodný finančný systém, ktorý by bránil finančným špekuláciám a umožnil by náležitú 

reguláciu. Prehlásenie z Dohá má politický ráz a odráža problémy, s ktorými sa stretávajú 

arabské krajiny, napr. palestínsko-izraelský konflikt alebo novu rolu Iránu v regióne. Volajú 

po bezodkladnom vyriešení dárfurského konfliktu a uznávajú dóležitosť spojení sil OSN a 

Africkej únie v rámci misie v Súdáne. Južná Amerika do diskusie přispěla otázkou sporu o 

Malvíny, ktorý medzi sebou vedie Argentina a Spojené kráPovstvo.

Prezidenti arabských a juhoamerických krajin znovu potvrdili platnost’ osy Juh-Juh pri 

hPadaní riešení súčasných problémov. Medzi najdóležitejšie závěry stretnutia patřila napr. 

potřeba previesť rozsiahlu reformu OSN (najma jej Rady bezpečnosti), a posilnit’ tak 

efektivitu, demokratičnost’, transparentnost’ a reprezentativnost’ ich orgánov. Zopakovali tiež 

svoje odhodlanie zasadzovať sa o budovanie multilaterálneho systému ako platného nástroja 

prispievajúceho k riešeniu problémov hladomoru a chudoby.

Prehlásenie z Dohá vyjadřuje ďalej podporu celej rade spoločných aktivit v oblasti 

ochrany životného prostredia a štúdií klimatických zmien. Podpora výskumu a výměna 

technologických a vedeckých informácií by v tomto smere mela byť přínosná. Spojenectvo 

medzi Južnou Amerikou a arabskými krajinami sa v každom případe upevňuje 

prostredníctvom obohacujúcej politickej debaty, v ktorej sa oba regióny usilujú o vytvorenie 

nového světového poriadku.

377 Pérez Flórez, G. (2009). “Unasur: la apuesta de B rasil”. P olítica exteriér. vol. 23, n° 127.
378 II CUMBRE ASPA, D eclaración de Doha, 31/03/2009, http://www.qatarconferences. 
org/south/english/dohal .p d f, [11/2009],
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3.5.3.2 Latinskoamerická spolupráca s africkým kontinentom

Prvý africko-juhoamerický summit podpořil snahy prezidenta Luly da Silva rozšíriť 

vzťahy s Afrikou. Stretnutie hláv 46 krajin oboch regiónov sa konalo v dňoch 29. a 30. 

novembra 2006 v nigérijskej Abuji a odstartovalo ich dialog o rozvoji vzájomnej spolupráce. 

S myšlienkou usporiadať tuto prvú schódzku dvoch kontinentov na najvyššej úrovni přišla 

Brazília a Nigéria. Vznikla pri návštěvě brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy v 

nigérijskej Abuji v apríli 2005, a potom pri ceste jeho nigérijského kolegu Oluseguna 

Obasanja do Brazílie, ktorá sa uskutečnila v septembri rovnakého roku.

„V historii vzťahov osy Juh-Juh otvára tento summit novů budúcnosť. Schódzka dvoch 
dóležitých rozvijajúcich sa regiónov bola usporiadaná na prianie ich vlastných politikov, bez 
potřeby sprostredkovatelov... Budeme bok po boku pracovat’ na riešení vážných sociálnych a 
ekonomických problémov, ktorým vo svojom rozvoji čelia africké a juhoamerické národy... 
To, čo tu a teraz robíme, je  výzvou pre svetovú politiku a tiež výzvou pre medzinárodnú

r  r  y 3 7 9politiku. Jednoducho sa snažíme všetkým povedať, že existujeme. ”

i  o n  r

CiePom summitu AFRAS bolo predovšetkým prehlbiť vzťahy medzi týmito dvoma 

blokmi a pripraviť sériu propagačných akcií v róznych oblastiach pósobenia. PokiaP ide o 

mier, bezpečnost’ a demokraciu, bloky sa zaviazali, že budú prehlbovať svoju vojenskú 

spoluprácu a poskytovat’ si vzájomnú podporu v oblasti logistiky, výskumu a vývoja. Dalej sa 

dohodli na spolupráci v poPnohospodárstve, ktoré je  pre krajinu, v ktorej sa summit konal, 

extrémne dóležité, pretože v nej tisíce Pudí zomierajú hladom. Vačšie výměny medzi danými 

regiónmi je nutné dosiahnuť vo sféře cestovného ruchu a kultury. Bohatstvo a rozmanitost’ ich 

národov sú prínosom pre cestovný ruch, obchod, ale i ďalšie odvetvie vzťahujúce sa k tejto 

oblasti.381

S ciePom dosiahnuť vačšie politické zbhzenie krajin AFRAS sa ich vlády snažia 

podporovat’ spoluprácu v róznych oblastiach, napr. zdravotnictvo, bezpečnost’ štátu či 

zachovanie mieru. Medzi najdóležitejšími bodmi rokovaní AFRAS patria v tomto ohPade

379 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, D iscurso det Presidente de Brasit Lui: Inácio Lula da Silva por  
ocasión de la apertura de la Cumbre A jrica-Am érica del Sur, Abuja, 30/11/2006,
http:/Avww.mre.gov.br/portugues/politica externa/discursos/discurso detalhe3.asp?ÍD D ISC U R SO -2985. 
04/2010],
380 Africa-America del Sur (AFRAS)
381 Secretaría General de la Comunidad Andina. Revista de la Integración - La Construcción de la Integración. 
http://www.comunidadandina.org/public/revista unasur.pdf.

121

http://www.comunidadandina.org/public/revista


výměna skúseností na poli vodohospodárstva a poPnohospodárstva. Usporiadanie prvého 

summitu AFRAS odstartovalo novu etapu vzťahov týchto dvoch blokov. Pre Južnú Ameriku 

sa schódzka stala príležitosťou, ako posilniť vzťahy na osy juh-juh a vytvárať nové aliance v 

celosvetovom měřítku.

3.5.4 Čína - nový hegemon v Latinskej Amerike?

K váčšiemu zblíženiu medzi Južnou Amerikou a Čínou došlo na začiatku 21. storočia. 

Otvorenie trhu a rast ekonomiky umožnili Čine hFadať nové možnosti v oblasti vzťahov s 

krajinami s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Rýchla industrial izácia ázijských krajin, 

predovšetkým Číny a Indie, viedla podťa údajov ECLAC ku zvýšeniu dopytu a tým i rastu 

objemu vývozu a výměny s Latinskou Amerikou a Karibskou oblasťou.382

Za pár rokov sa Čína stala třetím najvačším světovým dovozcom a vývozcom zbožia 

hned’ po Nemecku a Spojených štátoch. Čínsky dopyt po energii a potravinách každoročně 

stupa a pravděpodobně porastie aj naďalej. Krajina si začína na medzinárodnom trhu 

konkurovat’ s USA a v posledných rokoch rozšírila svoj podiel na juhoamerickom trhu. V 

dósledku rastu domáceho trhu a rýchlej expanzie je Čína stále viacej závislá na zahraničnej 

poPnohospodárskej produkcii.383 Právě to je však výhodné pre krajiny Južnej Ameriky, hlavně 

pre Brazíliu, Argentinu a Peru, ktoré do Číny dovážajú sóju, múku, kukuricu, bavlnu a maso. 

Čína sa snaží budovat’ konsenzus s krajinami Latinskej Ameriky v medzinárodných otázkách 

zastávaním multipolarity a multi lateral izmu, čím sa pokúša čelit’ unilateralizmu USA a 

zároveň znižovať vplyv Tchaj-wanu.384

S Brazíliou a Venezuelou, známými vývozcami paliv a surovin, uzavřela Čína dóležité 

dohody týkajúce sa obchodu s energiami. Venezuela má v Čine postaviť tri rafinérie na 

spracovanie dovezenej ropy. Po jednej z návštěv Huga Cháveza v Čine, ktorá sa uskutočnila 

v septembri roku 2008, sa Čína stala jedným z najvačších odberatel’ov venezuelskej ropy. 

Rozšiřuje sa aj priemyslová spolupráca regiónov, pričom najdóležitejšia sa odohráva na poli 

výroby lietadiel (Brazília), jadrovej energetiky (Argentina) a ropného priemyslu

382 CEPAL, Panoram a Social Am érica Latina 2008, LC/G.2402-P/E , diciembre/2008, http://wvyw.eclac.org.
383 GALLAGHER, K. P.; PORZECANSKI, R. (2008). China Matters: China’s econom ic impact in Latin 
America. LatinAmerican Research Review. Vol. 43, no. 1/2008, s. 185-200.

384 Pérez Le-Fort, M. China y América Latina: estrategias bajo una hegemonia transitoria, Nueva Sociedad, n° 

203, may-junio/2006, s. 51.
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385 W '  • • r w(Venezuela). Cína je  tiež dávným spojencom Kuby - čínsky prezident Chu Tin-tchao 

navštívil karibský ostrov v dňoch 17. - 20. novembra 2008 a podpísal pri tejto příležitosti s R. 

Castrom niekol’ko dohod doplňujúcich skoršie zmluvy uzatvorené medzivládnou komisiou 

týkajúce sa nákupu cukru a niklu, obnovenia infraštruktúry kubánských prístavov či investícií 

do biotechnologie.386

Čína sa takisto ako pozorovatel’ účastní schódzok organizácií OAS, ECLAC, IDB 

alebo ALADI. Rast Číny v medzinárodnom měřítku vyvolává vo Washingtone obavy. 

Silnejúci pocit dlhodobého strategického súperenia s USA ešte viacej utvrdilo zistenie, že 

Čína nie je spokojná so súčasným rozdelením moci vo svete, a že si preto zajeden z ciefov 

svojej zahraničnej politiky vytýčila úsilie budova't multipolámy svet, ktorý by podporoval jej 

politický a hospodářsky rozvoj. V tomto kontexte je hegemónia Washingtonu chápaná ako 

ohrozenie národných záujmov Číny.387

Jej pozíciu v zahraničných rokovaniach posilňuje skutočnosť, že má stále miesto v 

Rade bezpečnosti OSN. Priaznivé tempo rastu čínskej ekonomiky bude závisieť na 

úspechoch, ktoré krajina dosiahne v medzinárodných fórach. Čínu priamo ovplyvňujú otázky 

ako sú klimatická změna, predaj zbraní, poťnohospodárstvo či technologie. Zbližovanie sa s 

krajinami Južnej Ameriky má obchodný a bilaterálny charakter a očakáva sa, že sa bude v 

nasledujúcich rokoch prehlbovať.388

Zatial’ čo v 90. rokoch ako nový konkurent Európy a USA do ekonomických záujmov 

Latinskej Ameriky vstúpilo Japonsko, v súčasnom desaťročí v regióne svoju hospodársku 

pozíciu posilňuje Čína. Zatial’ sa sice nemóže s USA a EÚ moc porovnávat’, ale postupné 

v Latinskej Amerike získává na ekonomickej váhe. Střetáváme sa so „spoločnými ziskami a 

asymetrickými ambíciami.389 Ako Čína, tak niektoré latinskoamerické krajiny vidia vo

385 Cantelmi, M. Beijing tiene un mecanismo de consulta con Washington sobre la región. 
http://www.claiin.com/diario/2008/10/18/elmundo/i-0l 783915.htm. [05/2009].

386 Grogg, P. CUBA-CHINA: Fortaleciendo amistades., IPS, 

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=90517. [11/2009],

387 Pérez le-Fort, M. China y América Latina: estrategias bajo una hegemonía transitoria, 

http://wwvv.nuso.org/upload/articulos/3353 1 .pdf. [09/2006].
388 Gonzáles Manrique, L. E. El síndrome de China se extiende por América Latina”, El R eal Instituto Elcano, 
ARI N° 107-2004,s. 55.

389 Domínguez, J. I. (2006). Chinas 's Relations With Latin America: Shared Gains, Asymm etric 

Hopes, Working Paper. Washington D. C: Inter-American Dialogue, s. 38.
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vzájomných obchodných vzťahoch výhody (spoločný zisk), ale rovnako ako v případe Európy 

a Spojených štátov sú tieto obchodné vzťahy asymetrické, keďže Čína je pre Latinská 

Ameriku ďaleko dóležitejšia než Latinská Amerika pre Čínu. Postoje voči Čine sú naviac 

Latinskej Amerike značné zmiešané: u vačšiny štátov Južnej Ameriky prevažujú pozitivně 

aspekty, pretože sa ich ekonomiky s čínskou ekonomikou vzájomne doplňujú; v krajinách 

Strednej Ameriky a v Mexiku Čína představuje hlavného a najdóležitejšieho konkurenta pre 

miestny výrobný priemysel náročný na pracovnu silu a orientovaný na export.

Aj keď nebolo možné dopředu odhadnut’ presnú mieru zintenzívnenia vzájomného 

obchodu, ku ktorému v poslednej dobe došlo, význam latinskoamerických ekonomik je na 

čínskom hospodárskom radare zaznamenaný už pomeme dlho. Z tohoto dóvodu začala Čína 

vychovávat’ odbomíkov na Latinskú Ameriku a vytvárať dlhodobú stratégiu vzťahov s tým to 

regiónom. V Čine sa publikuje viacej akademických prác o Latinskej Amerike než o Blízkom 

východe a Afrike. Čínski akademici zdórazňujú, že medzi Čínou a latinskoamerickými 

krajinami v zásadě neexistujú střety záujmov ani historická nevraživosť. Naopak upozorňujú, 

že sa tieto záujmy vzhPadom k vzájomnému výraznému doplňovaniu ekonomik zbližujú. Čína 

a Latinská Amerika sú prezentované ako regióny nachádzajúce sa v podobnej fáze politického 

a hospodářského vývoja. Obe strany si cenia diverzifíkáciu medzinárodných ekonomických a 

politických vzťahov, obe sú proti hegemonii a moci monopolného postavenia niekoPkých 

málo krajin.390

Od začiatku tohto desaťročia sa Čína stala významným exportným trhom pre suroviny 

a potraviny z Latinskej Ameriky a v tomto zmyslu ešte stále ponúka silný potenciál ďalšieho 

rastu. Zaial’ čo v roku 2005 sa Čína na latinskoamerickom vývoze podiefala len 3,5 %, jej 

podiel’ bol ďaleko vyšší v krajinách zdražení Mercosur (6,3 %) a v niektorých ďalších 

vybraných krajinách Južnej Ameriky ako napr. v Argentíne (8,3 %), Čile (11,1%) a Peru (10,7 

%). Naopak v Strednej Amerike a Karibiku vykazuje významnější export do Číny len Kuba 

(10,2 %). Zatial’ čo Južná Amerika v obchode s Čínou zaznamenáva prebytok, Mexiko a 

Středná Amerika vykazuje rastúce deficity. V roku 2004 Latinská Amerika zaisťovala via ako 

60 % čínského importu sójových bóbov (predovšetkým z Brazílie a Argentiny), 80 % rybej 

múčky (z Peru a Čile), 25,5 % medi (z Čile a Peru), 19,9 % železa (Brazílie) a 20,6 % dřeva a

390 Dominguez (2006) cit d. s. 21-27.
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celulózy (Čile a Brazílie). V niektorých prípadoch móže vysoké procento vývozu do Číny 

viesť ku vzniku novej závislosti. 9

V roku 2004 Peru vyviezlo 70 % svojej železnej rudy a 37 % svojej medi do Číny a v 

rovnakom roku do rovnakej krajiny Čile vyviezla 27 % svojej celulózy a 16 % svojej medi.392

V budúcnosti by sa mohol zvyšovat’ aj význam vývozu latinskoamerickej ropy do Číny (Jiang 

2006). Čína nie len rozvíja obchod s Latinskou Amerikou, ale zároveň do regiónu i investuje. 

Na konci tohoto desaťročia bude najskór viac než 10 % čínských zahraničných investícií 

směrovat’ do Latinskej Ameriky.393

S výnimkou slabej predchádzajúcej imigrácie sú sice vzťahy medzi Čínou a Latinskou 

Amerikou pomeme nové (datujú sa od začiatku 70. rokov 20. storočia), ale zároveň relatívne 

stabilné. Neboli prerušené v dobe vojenských diktatúr v latinskoamerických štátoch ani 

v dobe krutého porušovania Fudských práv v Čine. Vo vačšine latinskoamerických krajin 

nevyvolává politika voči Čine spory medzi vládou a opozíciou a dobré vzťahy s touto 

krajinou majú aj podporu vačšiny obyvatel’stva.394

Čínsky záujem o Latinskú Ameriku je sice v prvom rade ekonomického rázu, ale 

čínská vláda má v tomto regióne aj záujmy politické. Peking na druhej straně hPadá vo svete 

podporu pre svoju víziu multipolámeho světového poriadku a Mexiko, Brazília, Argentina a 

Venezuela sa ponúkajú ako strategickí partneři. 12 krajin Latinskej Ameriky a Karibiku však 

zároveň stále udržuje formálně diplomatické vzťahy s Taiwanom (január 2006). Sú to Belize, 

Kostarika, Dominikánská republika, Salvador, Guatemala, Haiti, Nikaragua, Panama, Sv. 

Krištof a Nevis a St. Vincent a Grenadiny.395 Vo svete přitom Taiwan uznává len 26 štátov. 

Jedným z hlavných dóvodov zvyšujúcej sa aktivity Číny v tomto regióne je právě snaha 

presvedčiť tieto krajiny, aby přestali Taiwan formálně uznávať.

391 (Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) (2006): Latin America 

and the Caribbean in the World Economy 2005-2006, Santiago de Chile: ECLAC. s 42.

392 Deutsche Bank Research (2006): China’s commodity hunger. Implications for Africa and Latin America,

June 13, Frankfurt am Main. s. 13.

393 Deutsche Bank Research (2006): China’s commodity hunger. Implications for Africa and Latin America, 

June 13, Frankfurt am Main. s. 10.

394 Kugler, J. (2006). The Asian Ascent: Opportunity for Peace or Precondition for War? In International Studies 

Perspectives. Č. 7, s. 36-42.

395 Dominguez, J. I. (2006). Chinas ’s Relations With Latin America: Shared Gains, Asym m etric Hopes, Working 

Paper. Washington D. C.: Inter-American Dialogue, s. 57.



V Spojených štátoch je  rastúca ekonomická prítomnosť Číny v Južnej Amerike 

vnímaná ako bezpečnostná výzva, a to predovšetkým v súvislosti s prístupom k vzácným 

nerastným surovinám (hlavně rope). Washington má naviac obavy, že by sa vďaka orientácii 

na Čínu mohli niektoré krajiny Latinskej Ameriky vydať na cestu vačšej nezávislosti vo 

vzťahoch k USA. Jasným príkladom sú Kuba a Venezuela, ale i Brazília, Argentina a 

v poslednej dobe tiež Bolívia a Ekvádor, ktorí v Čine vidia partnera, ktorý by mohol hrať rolu 

„makkej protiváhy“ proti hegemonii a ambíciám Spojených štátov. Pre niektorých analytikov 

z USA je preto prítomnosť Číny na západnej pologuli symptómom erózie sily a 

geopolitického postavenia Spojených štátov v regióne. Z tohto pohPadu sa čínské aktivity 

v Latinskej Amerike javia ako ďalší z bodov, o ktoré budú Spojené štáty a Čína v budúcnosti
396viacej či menej priateFským spósobom súperiť o vedúcu pozíciu vo svete. Nie je úplné 

jasné, či región právě vstúpil do „čínského storočia“, ale pre Latinskú Ameriku, podPa
r r r v  397Domingueza „prvá dekáda tohto storočia rozhodne čínskou dekádou už j e “ .

3.5.5 Návrat Ruska do Latinskej Ameriky

90. roky 20. storočia boli pre ruské aktivity v Latinskej Amerike „stratenou dekádou“. 

Po rozpade ZSSR sa ruská vláda sústredila na domáce záležitosti a prerušila vazby na 

bývalých spojencov v americkej oblasti (čo malo samozrejme najhoršie dósledky pre Kubu).
398V súčasnosti sa ale Rusko do Latinskej Ameriky postupné vracia.

Napriek tomu, že sa ruská politika prispósobila kapitalizmu a globalizácii, krajina sa 

cíti byť bezpečnostne ohrozená například aj tým, že sa Estonsko, Lotyšsko a Litva sa stali 

členmi NATO, rovnako ako tým, že Ukrajina a Gruzínsko sú jeho partnerskými krajinami.

V poslednom období začína Rusko na medzinárodnej scéně naberať na význame. V auguste

2008 uskutečnilo inváziu do Gruzínska, čo bolo medzinárodným spoločenstvom vnímané ako 

jeho súčasná zahraničnopolitická stratégia. Rusko nechce prísť o oblasti svojho vplyvu, a 

preto začína podporovat’ rózne partnerstvá.

396 Mearsheimer, J. J. (2005). Better to Be Godzilla than Bambi. In Foreign Policy. January/ February, s. 47-50.

397 Dominguez 2006: cit d. s. 48.

398 Sánchez, A. (2007). Russia Returns to Latin America. Council on Hemispheric Affairs (COHA) Report, 

February 14th, Washington D. C. s. 74.
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Obnovilo vzťahy s Latinskou Amerikou -  znovu sa zblížilo s Kubou a Venezuelou 

a usiluje o vytvorenie vojenskej aliancie, v rámci ktorej by krajiny usporadúvali spoločné 

vojenské cvičenia. S Venezuelou vytvořilo „Binacionálnu komisiu“ podporujúcu vzájomné 

vzťahy týchto dvoch krajin, s Peru podpísalo dna 21. októbra 2008 dohodu o spolupráci v 

róznych oblastiach a vytvořili strategické partnerstvo. Rusko ďalej uzavřelo dohody s 

Bolíviou (medzi spoločnosťou Gazprom a YPFB399) o využití plynu v krajině. Evo Morales 

navštívil Rusko vo februári 2009, aby s ním podpísal dohodu o strategickom partnerstve v 

oblasti energetiky, obrany štátu a boja proti obchodu s drogami. Išlo o prvú oficiálnu návštěvu 

bolívijskej hlavy štátu v Rusku v celej historii diplomatických vzťahov týchto krajin. 

Dóležitými obchodnými partnermi Ruska sú Peru, Mexiko, Čile, Brazília a Uruguaj. Rusko 

má záujem oživit’ predchádzajúce vzťahy s Latinskou Amerikou a Karibikom, čo dokazujú 

mnohé oficiálně návštěvy.

Ruský minister zahraničia Sergey Lavrov podpísal 15. decembra 2006 v Brazílii 

memorandum o porozumění so zástupcami členských krajin Mercosuru, na ktorého základe 

bude budovaný mechanizmus pre politický dialog a spoluprácu medzi krajinami. Behom 

svojej cesty po Južnej Amerike ruský minister zahraničia naviac s brazilskou vládou podpísal 

aj niekoPko zmlúv o vede, technológiách, poPnohospodárstve, energetike, kultúre a turistike. 

Zdá sa, že Brazília má záujem o ruskú pomoc s výstavbou transkontinentálneho plynovodu. 

Vlády spolu diskutovali aj o možnosti nákupu ruských vojenských vrtuPníkov.400

Vo vojenskej oblasti je Rusko aktívnym exportérom do krajin Latinskej Ameriky a 

stalo sa jedným z predných dodávatePov zbraní do tohto regiónu. Peru je  významným 

zákazníkom ruských zbrojoviek už od 70. rokov 20. storočia a jeho arzenál je  od roku 2005 

modernizovaný a čiastočne obnovený (vrtuFníky, dopravné lietadlá). Rusko sa snaží zbraně 

předávat’ aj do ďalších krajin Latinskej Ameriky, napr. do Argentiny. Asi najdóležitejším 

ruským partnerom v Latinskej Amerike je dnes Venezuela. H. Chávez Moskvu navštívil 

v roku 2006 aj 2008.401 Rusko a Venezuela ďalej spolupracujú na rozvoji nálezísk zemného 

plynu v tejto juhoamerickej krajině.402

399 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
400 Priego, A. “O setia del Sur: la  cúspide del desencuentro entre EE.UU. y  R u sia”. Real Instituto 
Elcano.http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano 
_es/Zonas_es/ARI 108-2008. [05/2010].

401 Jeho vláda sa stala významným klientom ruského zbrojárskeho priemyslu a okrem iného nakupila 100.000 
samopalov typ Kalashnikov, obranné protiletecké raketové systémy (TOR M l) , 53 vrtul’níkov a 24 bojových
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Spojeným štátom sa takéto zbližovanie ruskej vlády s vládami, ktoré voči 

Washingtonu razia tie najradikálnejšie postoje nepozdáva. Rusko sa totiž zbližuje právě s 

režimami Fidela Castra, Huga Cháveza a Eva Moralesa, ktoré s ním spolupracujú vo 

vojenskej sféře a v oblasti energetiky. Spoločné vojenské cvičenia s venezuelskou armádou 

priviedli Rusko k myšlienke uchádzať sa v Juhoamerickej rade obrany403 o post pozorovatePa. 

Ruský velVyslanec v Argentíne Jurij Korchagin v jednom rozhovore uviedol, že la t in s k á  

Amerika hrá v multipolárnom svete dóležitú rolu a Rusko vidí v latinskoamerických krajinách 

parínerov zdielajúcich jeho súčasný pohlád na dianie vo svete“.404

stíhačiek (Su-30). Venezuela chce naviac získať i dopravné lietadlá a ponorky. Plánuje sa tu dokonca výstavba 
továrně na výrobu Kalashnikov.

402 Sánchez, A. (2007). The Russian Arms M erchant raps on Latin Am erica s Door. Council on Hemispheric 

Affairs (COHA) Report, March 20th, Washington D. C.
403 viac informácii o Juhoamerickej rade obrany v kapitole 4.6.
404 Barros, C. Ocupa Rusia espacios de EE.UU. en la región, Analítica, Venezuela, 20/10/2008, 
http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/9621626.asp. [09/2009],
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Kapitola 4 Perspektivy latinskoamerickej integrácie: výzvy a rizika 
UNASURu

Od samotného obdobia nezávislosti sa latinskoamerické krajiny pokúšajú o 

ekonomickú a politickú integráciu.405 Napriek tomu, že státy si vytvořili inštitúcie k uPahčeniu 

obchodnej liberalizácie a regionálnej integrácie, tento proces iba tápal na ceste k hlavnému 

cieFu -  regionálnej integraci i.406 Vytvořením Juhoamerického spoločenstva národov (SACN) 

anásledne Únie juhoamerických národov (UNASUR) urobili krajiny Latinskej Ameriky 

dóležitý krok v procese realizovania ciePov skutočnej regionálnej integrácii. Úspěšnost’ tohto 

procesu móže byť dosiahnutá iba významnou změnou „statusu quo“, ktorý bude brať do 

úvahy problémy, s ktorými sa krajiny střetávali v minulosti a ponaučí sa z nich.

4.1 Juhoamerické spoločenstvo národov

Podpisom Deklarácie z Cusca vzniklo v roku 2004 integračné zoskupenie, ktorého 

hlavným ciePom bola zóna voPného obchodu celej Južnej Ameriky.407 Členské štáty408 

patriace do organizácií MERCOSUR a Andské spoločenstvo národov podpísali v Cuzcu 

(Peru) 8. decembra 2004 dohodu, ktorej ciePom bolo vytvořit’ regionálne integračné 

zoskupenie podPa vzoru Európskej únie. V ekonomických podmienkach je Juhoamerické 

spoločenstvo národov (SACN)409 integračnou dohodou medzi subregionálnymi organizáciami 

Latinskej Ameriky. Leitmotívom založenia tejto organizácie je  záměr integrovat’ existujúce 

subregionálne inštitúcie a vytvořit’ tak celo-regionálne zoskupenie. Existencia spoločenstva 

stojí na troch základoch: politická spolupráca (vo vnútri -  demokracia, navonok -  jednotné 

vystupován ie Latinskej Ameriky ako jedného bloku), hospodářská integrácia a fyzická 

integrácia (dopravná, energetická a telekomunikačná infraštruktúra). Jej ambíciou je 

prostredníctvom ekonomickej integrácie zbližovať štáty regiónu aj politicky. A v pozadí tohto 

plánu je nevyhnutne aj snaha zmeniť mocenské vektory regionálnej politiky, v ktorých

405 Baquero-Herrera, Mauricio. Open Regionalism in Latin America: An A ppraisal.
http://heinonline.org/HOL, LandingPage?collection=iournals&handle=hein.ioumals/lbramrcal I &div= 12&id=&p 
age=. [01/2010],
406 Porrata-Doria. J. (2004). MERCOSUR: The Common M arkét o f  the Twenty-First Century?, International 
Journal. Vol 1., s. 16.
407 Deklaráciu z Cuzka o Juhoamerickém spoločenstve národov je  moýné nájsť: 

http://www.comunidadandina.org/documentos/dec_int/cuzco_sudamrica.htm

408 Členskými štátmi sú: Argentina, Bolívia, Brazília, Čile, Kolumbia, Ekvádor, Guyana, Paraguay, Peru, 
Suriname, Uruguay a Venezuela, viz: Cusco Declaration.
409 angl.South-American Community o f  Nations/šp. Comunidad Sudamericana de Naciones.
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významná úlohu hrajú Spojené štáty americké. V pláne je vytvorenie spoločného parlamentu, 

spoločnej banky, spoločnej meny, či colnej únie. Dohoda má viesť k silnejšej politickej a 

ekonomickej integrácii v Južnej Amerike. V priestore však existujú vel’ké asymetrie a len 

obchod pre budovanie jednotného celku nestačí. Brazília, ako líder latinskoamerickej 

integrácie, by mala byť schopná ustúpiť od časti suverenity a poskytnut’ ostatným krajinám 

politický priestor. Mal by byť zároveň zavedený mechanizmus náprav asymetrií, ktoré sú 

v regióne značné410.

4.2 Únia juhoamerických národov

Zrod nového zoskupenia pod názvom Únia juhoamerických národov (UNASUR)411 

bol výsledkom potřeby koordinovat’ politické otázky týkajúce sa integrácie a iných 

aktuálnych tém na regionálnej úrovni a taktiež potřeby zastřešit’ proces zbližovania najvačších 

subregionálnych zoskupení (MERCOSUR a ACN/CAN). Jej vznik bol zjavne inšpirovaný 

modelom Európskej únie, napriek tomu z inštitucionálneho a legislatívneho pohl'adu ide o 

výsledok „diplomacie summitov“.

Tvorcovia záměru vytvorenia integrovanej Južnej Ameriky chceli po vzore Európskej 

únie vytvořit’ celkom nový model integrácie, ktorý by plne využíval pozitivně skúsenosti 

súčasných subregionálnych integračných systémov, ako je CARICOM, Andské spoločenstvo 

a MERCOSUR.412

Vzniku zoskupenia predchádzali tri Juhoamerické summity prezidentov dvanástich 

latinskoamerických krajin iniciované Brazíliou. Prvý sa uskutočnil v roku 2000 v meste 

Brasília (Brazília), druhý v roku 2002 v Guayaquile (Ekvádor) a třetí, ktorého výsledkom bolo 

vytvorenie Juhoamerického spoločenstva národov (SCN/CSN), v decembri 2004 v meste 

Cuzco (Peru). Dňa 23. mája 2008 podpísali šéfovia 12 juhoamerických štátov413 na treťom 

summite hláv štátov v Brazílii zakladajúcu listinu nového integračného zoskupenia, čím

410 Sanahuja, J.A. (2007). Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas. Pensamiento  
Iberoamericano. č. 0/2007, str. 92.
411 španielsky Union de N aciones Suramericanas), skrátene Unasur
412 Malamud, C. La Cumbre de UNASUR en Santiago de Chile y  e l conflicto en Bolivia. Real Instituto Elcano. 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zo 
nas es/ America+Latina/ARI 121-2008
413 Zoskupenie zahřňa krajiny MERCOSUR (Argentina, Brazília, Paraguay, Uruguay a Venezuela), krajiny 
ACN/CAN (Kolumbia, Ekvádor, Bolivia a Peru), ďalej tiež Čile, Guyanu a Surinam.
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založili Úniu juhoamerických národov414. Aby dohoda vstúpila do platnosti, musí ju 

ratifikovat’ aspoň deváť členských štátov. Do obdobia finalizácie tejto práce (august 2010) 

zmluva nenadobudla formálnu platnosť, pretože ju zatial’ ratifikovalo len 6 krajin415. Napriek 

tomu organizácia na jej základe zatial’ pracuje a členské státy v súlade s ňou jednajú.

V súčasnosti je  jej hlavnou funkciou urovnávanie konfliktov medzi členskými krajinami 

a analýza regionálnych problémov. VeFkým nedostatkom doterajšej zm luvyje štatút samotnej 

organizácie, ktorá tak doteraz nemá právnu subjektivitu416, rovnako, ako ju do decembra roku

2009 nemala Európska únia417.

UNASUR nadvazuje na ciele a plány SACN, změnil sa len samotný názov 

azdóraznila sa snaha posilnit’ vzájomnú spoluprácu.418 Ciel’om tak nebol iba vznik nového 

ekonomického zoskupenia, ale vytvorenie spoločenstva založeného na spolupráci 

ekonomickej, politickej, sociálnej a kultúmej. Vďaka tejto jedinečnej vlastnosti má mať 

UNASUR výhodu pri svojom formovaní, kedy sa bude možné vyvarovať chýb 

predchádzajúcich organizácií. Na druhej straně problémom móžu byť rozdielne očakávania 

členských krajin. Zatial’ čo sa niektoré krajiny snažia o systém, ktorého pomocou by sa 

zblížili existujúce integračné procesy, a zameriavajú sa len na rozšírenie oblastí činnosti 

organizácie, iné státy veria v postupné budovanie spoločenstva štátov podobné Európskej 

únii, alebo dokonca vo vytvorenie regionálnej federácie.419

414 Tieto ekonomiky zahřňajú 360 miliónov obyvatePov a dohromady predstavujú přibližné 90 % HDP Latinskej 
Ameriky a Karibiku
415 je potřebná ratifikácia 9 členských krajin na nadobudnutie oficiálnej platnosti
416 Na spomenutých základných dokumentoch je  tiež vidieť odlišnú povahu oboch organizácií. U N A SU R  je  
klasickou medzivládnou organizáciou založenou na medzinárodnej zásadě zvrchovanej rovnosti štátu. Táto 
zásada je  vyjádřená v preambule Zmluvy o U NA SUR , ako právo štátov na neobmedzené rešpektovanie ich 
zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknutelnosti. Z tohto je  zřejmé, že samotná organizácia nemá voči 
členským štátom žiadne právomoci anem óže ich ani nijako sankcionovať. Ich případný úspěch je  tak založený 
len na ochote štátov kooperovat’ aplniť dohodnuté závazky. Medzivládne poňatie umocňuje aj spósob 
rozhodovania konsenzom stanovený v č l .  12 a spósob riešenia sporov zo Zmluvy podFa čl. 21, ktoré majú byť 
riešené prostredníctvom priamych rokovaní medzi členskými štátmi. Návrh, aby U N A SU R  nebola len 
medzivládna organizácia, ale nadnárodná, stroskotal právě na spomínanom konsenzuálnom rozhodovaní. 
Niektoré státy však zatial’ nie sú nakloněné preneseniu časti právomoci a straty vplyvu na rozhodnutiach, ktoré 
sú doteraze úplné v  ich moci. Nikto nepopiera, že v  budúcnosti bude potřebné pokročiť smerom k nadnárodným 
inštitúciám, ale dnes členské štáty chcú, aby hlavná bola taká dohoda medzi vládami, kde je  každý povinný vziať 
do úvahu ostatných. Subjektivita U N A SU R  je  zakotvená v  čl. 1 Zmluvy o UNASUR.
417 V současnosti je  právní subjektivita Evropské unie upravena v čl. 47 Smlouvy o EU
418 Oficiálna stránka UNASUR: http://www.uniondenacionessuramericanas.com/. zo dňa 16. 1. 2009.
419 Valencia, J. Integración en la Unasur, http://www.coinunidadandina.org/prensa/articulos/hovl3-8-09.htm. 
[06/2009],
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Otázkou mnohých politológov je, či bolo potřebné zakladať novu organizáciu 

a budovat’ celkom novů infrastrukturu, namiesto posilnenia spolupráce medzi už existujúcimi 

organizáciami. Avšak vzhPadom kvnútomým problémom subregionálnych zoskupení 

potykajúcich sa s fluktuáciou ich členov, nie celkom fungujúcou spoluprácou a napíňaním 

stanovených ciePov, je  možné vo vzniku novej organizácie vidieť snahu o zapojenie každého, 

aj doteraz v integrácii nezapojeného štátu v regióne a o zahrnutie všetkých oblastí, v ktorých 

možno spolupracovat’. Touto novou organizáciou chce dvanásť štátov vdýchnuť nový život 

krívajúcemu vnútroregionálnemu obchodu a zlepšit’ vnútornú sieť energetickej a dopravnej 

infrastruktury. Taktiež sa zaviazali k spolupráci v oblasti financovania projektov.

Únia vznikla v období bezprostredne po tom, čo región Latinskej Ameriky vstupoval 

do obdobia najhoršej krízy a jeho znovuobnovy na začiatku 90. rokov. Na jednej straně to 

móže byť interpretované ako výsledok krízy v snahe překonat’ ju obnovením jej základných 

princípov, ciePov a agend regionálnej integrácie. Na straně druhej taktiež reflektuje a rozšiřuje 

narastajúci prielom medzi severoamerickou integráciou zviazanou s Washingtonom 

a juhoamerickú integráciu spustenú pod taktovkou a vedúcim postavením Brazílie. UNASUR 

je vo vePkej miere brazilským modelom vychádzajúcim z předpokladu, že Mexiko a Středná 

Amerika budú posilňovat’ svoje vzťahy s USA a zároveň napomáha jej plánu vyšupnúť 

Mexiko ako potenciálne najvačšieho rivala z regiónu, rozšíriť brazilské trhy, zlepšiť přístup 

k prístavom Pacifiku a posilnit’ brazilsky vplyv na globálnej úrovni. Schematicky je 

UNASUR narýsovaný ako projekt, ktorý má byť schopný uspokojit’ strategické záujmy 

všetkých členských krajin. Sám seba definuje ako regionálnu integráciu s ciePom vytvořit’ 

juhoamerickú oblast’ voPného trhu. Napriek širokej a ambicióznej agende je UNASUR 

výrazom latinskoamerickej voPby regionalizmu medzivládnej povahy.

UNASUR je klasickou medzivládnou organizáciou založenou na medzinárodnej 

zásadě zvrchovanej rovnosti štátu. Táto zásada je vyjádřená v preambule Zmluvy 

o UNASUR, ako právo štátu na neobmedzené rešpektovanie jeho zvrchovanosti, územnej 

celistvosti a nedotknutePnosti. Samotná organizácia nemá voči členským štátom žiadne 

právomoci a nemóže ich ani nijak sankcionovať. Jej případný úspěch je tak založený len na 

ochotě štátu kooperovat’ a plnit’ dohodnuté závazky. Medzivládne poňatie umocňuje aj spósob 

rozhodovania konsenzom stanovený v čl. 12 a spósob riešenia sporov zo Zmluvy podPa čl. 21, 

ktoré majú byť riešené prostredníctvom priamych rokovaní medzi členskými štátmi. Návrh, 

aby UNASUR pokročila od medzivládnej k nadnárodnej organizácii, stroskotal na
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konsenzuálnom rozhodovaní.420 Niektoré štáty však zatiaF nie sú nakloněné preneseniu časti 

pravomocí a straty vplyvu na rozhodovaniach, ktoré sú doteraz úplné v ich moci.421

Zakladajúca listina nedává viac práv hlavám štátov ako to robili dohody iných 

integračných zoskupení, ani nerieši sankčný mechanizmus za nedodržiavanie postupov 

stanovených zmluvou. Je to tak preto, že v případe sporov sú preferované priame 

vyjednávania medzi členmi. Keby nedošlo k urovnaniu, spor sa prenesie na vyššie teleso 

v rámci UNASUR.

Summit v Santiagu de Čile (marec 2009) však priniesol niektoré změny. Na riešenie 

vnútomých konfliktov ako i dosahovanie konsenzu bola založená intemá platforma vo forme 

Juhoamerickej obrannej rady (South American Defense Council). Ministři členských štátov sa 

dohodli na jej ustanovení a za hlavný ciel’ Rady bolo stanovené vytvorenie mechanizmu 

integrácie, dialogu a kooperácie medzi latinskoamerickými štátmi. Hovořilo sa tiež o zámere 

posilnit’ vojenskú spoluprácu, koordináciu humanitámych intervencií v případe živelných 

pohrom a znížiť asymetriu vo vojenských výdajoch medzi členmi.

Kritici tohto projektu tvrdia, že je nedostatočná politická vôl’a na vytvorenie silnej 

spolupráce v južnej Amerike.

v
4.2.1 Struktura a prehPad orgánov UNASUR a ich právomoci

UNASUR vymenováva v čl. 4 „Zmluvy o UNASUR“ svoje orgány, ktoré tvoria jeho 

inštitucionálnu štruktúra a sú to: Rada hláv štátov a vlád, Rada ministrov zahraničných vecí, 

Rada delegátov a Generálny sekretariát422. Základné fungovanie organizácie je  založené na 

nasledujúcich pravidlách:

• Státy UNASUR sa budú striedať v predsedníctve.

420 Povodně mal byť súčasťou Zmluvy o U NA SUR  aj článok tohto znenia: „Autorita a právomoci U NA SUR  sú 
dané suverénnou vól’ou členských štátov, výměnou za ekonomické výhody, ktoré politické a geopolitické 
podriadeniu sa poriadku móže Spoločenstvo ponúknuť. Štáty sa dohodli na obmedzení niektorých svojich  
zvrchovaných právomoci a vytvoření Unie s nadnárodnými rozhodovacími orgánmi."
421 Secretaría General de la Comunidad Andina. Revista de la Integración - La Construcción de la  Integración  
http://www.comunidadandina.org/public/revista_unasur.pdf. , [02/2010].
4:2 Popis a prvomoci orgánůov sú d’alej specifikované v článkoch 6. - 10. Zmluvy o UNASUR
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• Ministři zahraničných vecí sa budú stretávať každých šesť mesiacov. Na týchto 

stretnutiach budú formulované konkrétné návrhy na opatrenia a přijímané exekutívne 

rozhodnutia.

• Prezidenti všetkých členských štátov sa budú stretávať raz ročně na výročnej schódzi, 

ktorá bude predstavovať najvyššiu úroveň politického rozhodovania.

• Rovnako bude zvolený Generálny tajomník. Na základe rozhodnutia urobeného na 1. 

juhoamerickom energetickom summite sa vytvořil Stály generálny sekretariát, sídliaci 

v Quite v Ekvádore.

Najvyšším orgánom UNASURu je Rada hláv štátov a vlád. Stanovuje hlavný smer 

integračnej politiky, určuje priority a přijímá všeobecné zásady vo vzťahoch s třetími 

krajinami. Schádza sa jedenkrát ročně, představitel’ dočasného predsedajúceho štátu má právo 

zvolávať mimoriadnu schódzu. Dočasné předsednictvo trvá vždy jeden rok a strieda sa medzi 

všetkými členskými štátmi v abecednom poradí. V súčasnosti je předsednictvo v rukách 

Ekvádoru. Medzi úlohy predsedajúceho štátu patří príprava agendy pre zasadanie orgánov 

UNASUR, reprezentácia UNASUR na medzinárodných akciách a podpisy medzinárodných 

zmlúv. Medzinárodné rokovania predpokladajú poverenie od Rady hláv štátov a vlád.

Rada ministrov zahraničných vecí sa schádza na riadnej schódzi raz za šesť 

mesiacov. Jej úlohou je přijímat’ rezolúcie k převedeniu rozhodnutí Rady hláv štátov a vlád, 

koordinovať postoje k ústredným témam týkajúcich sa integrácie v juhoamerickom regióne 

a vykonávat’ monitorovanie a hodnotenie integračného procesu. Ďalej má na starosti finančné 

otázky integrácie, schvaPuje ročný plán činnosti, ročný rozpočet a fmancovanie spoločných 

iniciativ UNASUR.

Třetím orgánom je Rada delegátov. Tá vykonává implementáciu rozhodnutí Rady 

hláv štátov a vlád a Rady ministrov zahraničných vecí, pripravuje zasadania a podklady pre 

prácu Rady ministrov zahraničných vecí423 vrátane návrhu rozpočtu. Má tiež harmonizovat’ 

a koordinovať iniciativy UNASUR s ostatnými regionálnymi a subregionálnymi integračnými 

procesmi, monitorovať pracovné skupiny a podporovat’ iniciativy napomáhajúce účasti 

občanov na integrácii. Rada delegátov sa schádza každé dva mesiace na území 

predsedajúceho štátu, připadne na inom dohodnutom mieste, a je  zložená zjedného

423 Návrhy rozhodnutí, uznesení a nariadení.
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povereného zástupcu každého štátu. Rada delegátov vydává v rámci svojej činnosti 

Ustanovenia.

Generálny sekretariát, je jediným stálým orgánom UNASUR. V jeho čele stojí 

generálny tajomník menovaný na návrh Rady ministrov zahraničných vecí a Radou hláv 

štátov a vlád na dobu dvoch rokov, s možnosťou jedného predlženia mandátu. Generálny 

tajomník a všetci zaměstnanci sekretariátu sú plne zodpovědní len jemu a zastupujú len 

záujmy UNASUR, nesmú teda přijímat’ pokyny od žiadnej vlády ani subjektu stojaceho mimo 

UNASUR. Hlavnou úlohou Generálneho sekretariátu je predovšetkým podpora ostatných 

orgánov UNASUR pri plnění jej povinností. Ďalej iniciuje a předkládá návrhy opatření, 

monitoruje a prevádza pokyny ostatných orgánov, zúčastňuje sa sjedným hlasom ich 

rokovaní, pripravuje výročné správy a správy súvisiace s činnosťou jednotlivých orgánov 

a spracováva návrh ročného rozpočtu k prejednaniu Radou delegátov. Okrem toho slúži sídlo 

Sekretariátu ako úložiště dohod v rámci UNASUR a zaisťuje ich publikáciu. Ako zástupca 

záujmov UNASUR koordinuje s ďalšími integračnými celkami v Latinskej Amerike rozvoj 

aktivit připravených ostatnými orgánmi.424

Hlavy štátov sa 4. mája 2010 střetli na summite v Campana neďaleko od Buenos Aires 

a bývalý argentinsky prezident Néstor Kirchner bol jednohalsne zvolený prvým generálnym 

sekretárom UNASUR. Dvojročný mandát poskytuje UNASURu politickú reprezentáciu na 

globálnej úrovni. Tento nový úrad je považovaný za prvý krok k vytvoreniu stálého 

byrokratického spoločenstva so supranacionálnou povahou ako nástupnícku organizáciu 

Mercosuru a CAN. Povodně bolo sídlom sekretariátu dohodnuté hlavné město Ekvádoru -  

Quito, ale úrad bude operovat’ v Buenos Aires.425

Okrem štyroch spomínaných orgánov předpokládá Zmluva o UNASUR vytvorenie 

Juhoamerického parlamentu so sídlom v Cochabambe (Bolívia) a to na základe dodatkového 

protokolu. ZatiaP nie je  stanovené, aké právomoci a fúnkcie by mal plánovaný parlament mať, 

připadne ako by boli volení, alebo menovaní jeho členovia. Móžeme sa domnievať, že by 

tento parlament mal rovnako ako v případe už existujúcich parlamentov v Latinskej Amerike

424 Popis a právomoci orgánov sú Specifikované v  článkoch 6 . - 1 0 .  Zmluvy o U N A SU R  
Kirchner, Nestor, head South American bloc: http://www.washingtonpost.com/wp-

dvn/content/article/2010/05/04/A R 2010050402529.html
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len poradnu funkciu a že by jeho členovia boli jednotlivými štátmi menovaní, připadne 

nepriamo zvolení.

Z predchádzajúceho popisu je  jasné, že právomoci organov UNASUR nie sú založené 

na principe delenia moci a spolupráce, ale skór tvoria hierarchickú štruktúru, kde musí nižšie 

postavené orgány získat’ povolenie tých vyšších. To sa prejavuje vo vzťahoch UNASUR 

navonok. Rozdielny je i vplyv štátov na fungovanie inštitúcií, záujmy organizácie sú hájené 

jedine Generálnym sekretariátom, jediným orgánom bez legislatívnej právomoci, zatial’ čo 

záujmy jednotlivých štátov ovplyvňujú dianie na vyšších úrovniach.

4.3 Piliere juhoamerickej integrácie

Keď vezmeme do úvahy procesy definované v Cuzcu, potvrdí sa fakt, že integrácia sa 

utvára na základe troch pilierov: politického, sociálneho a kultúmeho konsenzu, obchodnej 

integrácie a fyzickej a energetickej integrácie.

Prvý pilier, týkajúci sa politického konsenzu, je  nenahraditePný vo všetkých 

projektoch, v ktorých musia juhoamerickí vodcovia spolupracovat’ na vytváraní spoločného 

postoja, či už intemého, alebo extemého. Hlavným ciePom je upevňovanie demokracie, 

zlaďovanie zahraničných politik a medzinárodné presadzovanie latinskoamerických záujmov 

v medzinárodnom systéme multipolámeho světa. Na domácom poli pracujú regionálne 

sekretariáty a ministerstvá na vytváraní návrhov integrácie v jednotlivých sférách. V tomto 

kontexte bude hrať kPúčovú rolu prehíbenie inštitucionálneho usporiadania blokov a 

koordinácia politických stanovísk pomocou navrhnutej štruktúry organizácie (každoročná 

schódzka hláv štátov -  summit, schódza ministrov zahraničia, rotujúci sekretariát pro- 

tempore).426 Ako potvrdzuje Di Filippo, ústredný bod procesu integrácie tkvie v politickej 

vóli postupovat’, aj po jednotlivých krokoch, v budovaní vzájomných závázkov, vytváraných 

na principe právnej jasnosti a organizačnej efektivity.427 Zo strany juhoamerických lídrov je 

zretePné vePké úsilie o konkretizáciu integrácie vo všetkých jej sférách.

426 Sguiglia, Eduardo. (2004). Política Latinoamericana: visión y  perspectiva. 
http://wwvv.fes.org.ar/Publicaciones/serie temas/ST PoliticaLatinoam Sauiglia.pdf. [03/2010].
427 Di Filippo, Armando. La Com unidad Suram ericana de Naciones como proyecto  de largo plazo. 
http://www.latn.org.ar. [07/2008].
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Druhým pilierom je ekonomická a obchodná integrácia medzi Mercosurom a Andskou 

komunitou (CAN). Podpis Dohody o ekonomickej spolupráci dňa 18. októbra 2004, dva 

mesiace pred vytvořením UNASURu, pomohol vytvořit’ atmosféru spolupráce na 

prezidentskom summite. Uzatvorená dohoda sa však, na rozdiel od dohod o voPnom obchode 

s USA alebo EU, obmedzuje iba na oblast’ obchodu s tovarom a nezahrnuje liberalizáciu 

služieb, investícií, vládne zakázky, normy ochrany životného prostredia apod. Vstup týchto 

dohod do platnosti předpokládá liberalizáciu 80 % obchodu medzi oboma zoskupeniami a 

zbytok do patnástich rokov. Konvergenciu však komplikujú i naďalej rozdielne stratégie 

členských krajin na integráciu svojich ekonomik do světového hospodárstva. Mercosur vo 

vyjednávaniach s USA a EU odmieta podmienky, ktoré považuje za nevýhodné a preferuje 

posilnenie svojej pozície vo WTO, zatial’ čo Čile a andské krajiny (Kolumbia, Peru a 

Ekvádor) pristúpili na bilaterálne dohody o voPnom obchode s USA. Dohoda o ekonomickej 

spolupráci medzi CAN a Mercosurom si kladie nasledujúce ciele: vytvorenie právneho rámca 

pre ekonomickú a fyzickú spoluprácu a integráciu za účelom podpory voPného pohybu tovaru 

a služieb, vytvorenie zóny voPného obchodu, podporu fyzickej infraštruktúry a ekonomická, 

energetická, vedecká a technologická spolupráca.

Třetí pilier integrácie tvoří integrácia fyzická. Tá je nevyhnutná pre dosiahnutie 

účinnej politickej či ekonomickej integrácie. Hlavným príkladom móže byť integrácia 

v oblasti dopravy, telekomunikácií a zásobovanie energiou. Významnou iniciativou je 

Iniciativa pre integráciu infraštruktúry v juhoamerickom regióne (IIRSA), ktorá sa zameriava 

na podporu rozvoja dopravnej infraštruktúry, energetiky, komunikácií v rámci regiónu. 

Náplňou jej práce je okrem podpory medzištátnej kooperácie taktiež samotné plánovanie 

a realizácia navrhnutých stavieb . Ako příklad je možné uviesť diaPničné prepojenie troch 

miest ležiacich v Brazílii, Peru a Bolívii, dialnicu prepojujúcu Venezuelu, Guayanu a Surinam 

či železnicu spájajúcu s Argentinou, fakticky s ostatnými krajinami Mercosuru.429 Po prvý 

krát sa plánujú projekty na celoregionálnej úrovni, ako napr. sieť plynovodov, ktoré majú 

zásobovat’ Brazíliu, Uruguaj a Čile z nálezísk v Bolívii a Peru.

Dopady fyzickej integrácie budú znamenat’ zásadnú změnu geografie regiónu, 

napomáhajúcu rastu regionálneho trhu. Vnútomý rozvoj tiež prispeje k vonkajšiemu rastu

428 Tanzi, Vito. (2005). Building Regional Infraestructure in Latin America. Buenos Aires: BID/INTAL, s. 12.
4‘9 Iniciativa para  la Integración de la  Infraestructura Regional Suramericana. 
http://www.iirsa.org/. [06/2010]
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regiónu vďaka vytváraniu infraštruktúmych sietí, podporujúcich ekonomický a obchodný rast. 

PodPa Allana Wagnera sa „v nasledujúcich pátnástich rokoch změní mapa Južnej Ameriky 

vďaka novej ekonomickej politike, novej demografickej situácii, novému postaveniu vo svete a 

dúfajme, že aj vďaka novému plne demokratickému aparticipatívnemu usporiadaniu“.

4.4 Ekonomická integrácia -  vznik Banky Juhu

Pod stagnáciu a zhoršovanie životnej úrovně v Latinskej Amerike počas „strateného 

desaťročia“431 sa značnou mierou podpísali Spojené štáty americké spolu s medzinárodnými 

finančnými inštitúciami: Světovou bankou a Medzinárodným měnovým fondom (MMF). Po 

tom, ako krajiny nasledujúce neoliberálne rady MMF dospěli k hospodárskej krize na rozdiel 

od krajin, ktoré odporúčania, rady a nátlaky zo strany MMF ignorovali, je  možné pozorovat’, 

že lídri latinsko-amerických krajin nechovajú k finančným inštitúciám dóveryhodnosť, ich 

odporúčania vel’mi dlho a dopodrobna zvažujú a dokonca v niektorých prípadoch móžeme 

sledovat’ úplné ukončeme spolupráce s týmito inštitúciami, ako například: Brazília, Argentina 

ataktiež Uruguaj a Ekvádor.432 Z tohto dóvodu je  pochopitePná snaha členských krajin 

UNASURu vytvořit’ si vlastné mechanizmy na ochranu trhov a upevnit’ ekonomické vazby.

Banka Juhu (El Banco del Sur) je  paralelou návrhu Centrálnej juhoamerickej banky a 

bola realizovaná na základe iniciativy prezidentov Venezuely a Argentiny -  Fluga Cháveza a 

Nestora Kirchnera. V priebehu oficiálnej návštěvy venezuelského prezidenta v Argentine 21. 

februára 2007 podpísali tieto dve hlavy štátu memorandum o porozumění, kde sa zaviazali 

vytvořit’ Banku juhu. Iniciativa mala pri svojom spustení tiež podporu Brazílie, Bolívie a 

Ekvádoru. Na začiatku sa Argentina s Venezuelou bilaterálne dohodli na ciel’och banky, ktorá 

mala byť multilaterálnym nástrojom financovania pre Južnú Ameriku. Jej hlavnou úlohou má 

byť odstránenie závislosti na medzinárodných fmanciách, poskytnutie ktorých sa často

430 WAGNER, Allan. La Com unidad Suram ericana de Naciones: un gran programa. 
http://www.uniondenacionessuramericanas.com/analisis/WagnerProgramaDesarrolloCSN.htm. [05/2010].
431 Pojem stratené desaťročie sa vyskytuje často v  literatúre zaoberajúcej sa problematikou. M yslia sa tým 80. 
roky minulého storočia, kedy región Latinskej Ameriky postihlo niekol’ko kríz a dol’ahli naň nevhodné 
ekonomické stratégie uplatňované v  predchádzajúcom období. B ližšie viď: García Bemal, Manuela Cristina 
(1991). "Iberoamérica: Evolución de una Economía Dependiente". In Luís Navarro García (Coord.), Historia de 
las Américas, vol. IV, pp. 565-619. Madrid/Sevilla: Alhambra Longman/Universidad de Sevilla. ISBN 978-84- 
205-2155-8

432 McElhinny, Vince. Banco del Sur: A reflectionofdecliningIFI relevance in Latin America 

http://www.bicusa.org/en/article.3299.aspx. TO1/20101.
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podmieňuje prijatím nežiaducich opatření. CiePom tejto banky je, aby bola skutočne 

rozvojovou bankou a fungovala demokratickejšie, než je zvykom v iných finančných 

inštitúciách. Medzi ďalšie ciele patří snaha o vytvorenie alternativy k Medzinárodnému 

měnovému fondu a Světověj banke s „finančnou suverenitou“ na kontrolovanie zdrojov 

a predovšetkým na určovanie podmienok pre póžičky v Južnej Amerike. Je teda zjavné, že 

banka má podl’a niektorých podporovat’ integráciu kontinentu (Lula da Silva) a podl’a iných 

bojovat’ proti imperializmu USA (Chavéz).433

Banka má tiež vytvořit’ novů menu na komerčné transakcie medzi štátmi regiónu, 

hlavně kvóli odstráneniu dominancie amerického dolára. Samozrejme predpokladajú, že 

časom sa móže z fiktívnej meny stať bežne používaná mena v rámci akejsi latinskoamerickej 

menovej únie. Banka Juhu má za ciď  stať sa subjektom financujúcim projekty 

v juhoamerických štátoch prostredníctvom fondu zo všetkých členských krajin. Předpokládá 

sa, že vďaka Banke Juhu bude možné financovat’ projekty s nižšími úrokovými sadzbami než 

trhovými. Ďalším ciel’om banky je pósobiť pri minimalizácii dopadov finančných kríz 

v krajinách regiónu. Vytvorenie Banky Juhu je bilaterálnym gestom Argentiny a Venezuely 

s multilaterálnymi ambíciami v rámci UNASURu.

4.5 Kultúrna integrácia

Vytvorenie UNASURu má ako jeden zo svojich ciefov prehíbenie kultúmej 

spolupráce a zbližovanie v oblasti kultury a kultúmej výměny medzi a krajinami Južnej 

Ameriky hovoriacimi španielskym jazykom a Brazíliou ako jedinou portugalský hovoriacou 

krajinou regiónu. Tento záměr zbližovania stimuloval v juni 2005 změnu v brazílskom 

parlamente v podobě prijatia zákona o ustanovení španielčiny ako druhého jazyka 

vyučovaného na základných školách. V súčasnosti hovoří španielsky viac ako 400 miliónov 

Pudí, z toho 90% v Latinskej Amerike. Výuka španielčiny v školách od prvého stupňa je 

prvým krokom k zbližovaní dvoch dominantných kultur v tomto regióne. Brazilsky prezident 

Lula da Silva potvrdil, že budúce generácie budu bilingválne a zároveň poukázal na potřebu 

výuky portugalského jazyka v ostatných španielsky hovoriacich krajinách Latinskej Ameriky.

433 Juřík, Ondřej. Unasur: Jihoamerické společenství à  la Evropská unie.
http://latinskaanierikadnes.cz/2010/07/unasur-iihoamericke-spolecenstvi-a-la-evropska-unie/. [08/2010].
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Fungujúcim a vhodným prostriedkom je posilnenie kultúmej integrácie vo formě vzájomných 

študentských výměn.434

4.5.1 Úloha španielskeho jazyka v procese budovania národov v Latinskej

Amerike

Povaha šírenia španielskeho jazyka bola spočiatku ovplyvnená procesom prudkej 

kolonizácie v regióne Latinskej Ameriky. Jazyk hral dóležitú úlohu pri upevňovaní 

španielskeho impéria v Latinskej Amerike. V počiatočnej fáze kolonizácie požadovali 

katolícki panovníci od všetkých občanov, znalost’ španielskeho jazyka právě tak, ako ich 

predchodcovia zaviedli štúdium kastílčiny na dobytých Arabských územiach za účelom užšie 

ich spojit’ do národa ovládaného Kastíliou. Nielen, že kastílčina rýchlo převládla nad 

tisíckami existujúcich domorodých jazykov ako jazyk moci, administrativy a veřejného 

života, ale bola aj obzvlášť vhodným prostriedkom - médiom v takých enormných 

geografických vzdialenostiach vďaka svojej vysoko vyvinutej gramotnosti.435

V novovybudovaných nezávislých republikách bola naliehavá potřeba vytvořit’ zmysel 

pre národnú identitu, ktorý mal byť potvrdený spoločným jazykom. Do istej mieri boli 

zdórazňované rozličné podoby španielčiny: mexická španielčina, argentínska španielčina atd’., 

Spanielsky jazyk sa ale vyučoval ako oficiálny jazyk v školách, používal vo všetkých formách 

písomnej komunikácie, najma bol jediným oficiálnym jazykom v ústavách, zákonoch a 

v cirkvi. Španielčina bola oficiálnym jazykom a často tiež „národným“ jazykom uznaným 

novými republikovými ústavami.436 V skutečnosti, iba vePmi nedávno, v dvadsiatom storočí, 

niektoré zo štátov začali pripúšťať existenciu ostatných „ne-španielskych“ jazykov ako 

národných alebo dokonca oficiálnych.

434 MINISTERIO DE RR.EE. DE BRASIL, D iscurso del Presidente de Brasil, Lui: Inácio Lula da Silva en la 
apertura de la Reunión de Jefes de E stado de la Unasur,
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discursos/discurso_detalhe3.asp?ID_DISCURSO=2698,[08/2 
008],
435 Cerrón-Palomino, R. (1989). Language Policy in Peru: A Historical Overview. International Journal o f  the 
Sociology o f  Language 77.s. 11—35.
416 Del Valle, José; Stheeman, Luis Gabriel. (2002). The Battle over Spanish between 1800 and 2000: Language 
Ideologies and Hispanic Intellectuals (Routledge Studies in the History o f  Linguistics). London: Routledge, s. 
177-190.
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Po získaní nezávislosti udržiavali nové národy a ich nástupcovia ofíciálny status 

španielčiny ako prostriedku na posilnenie národnej jednoty a snahy o modemizáciu 

prostredníctvom vzdelávania. Táto tendencia bola ešte viac posilněná na přelome storočia, 

počas 40tych rokov 20. storočia vďaka myšlienkam sociálneho darwinizmu, podl’a ktorého 

životaschopné hybridné skupiny Latinskej Ameriky by nakoniec mohli překonat’ „slabšie“ 

domorodé skupiny.437 Iba od druhej světověj vojny pripúšťa táto politika podstatnú změnu.

Domáci obrancovia domorodých jazykov získavajú zastúpenie na národnej scéně iba 

odnedávna. Existuje vel’ké množstvo ochranných opatření, od bilingválneho základného 

vzdelania (Honduras), cez ústavnú ochranu (Kolumbia), až po zavedenie domorodých 

jazykov ako oficiálnych popři španielčine (Bolivia).438 Oficiálně postavenie španielčiny je 

oslabované čoraz častějším kontaktom s ostatnými európskymi jazykmi: s angličtinou (po 

celej Latinskej Amerike) a s portugalčinou (pozdíž južnej hranice Brazílie). Kontakt 

s angličtinou sa objavuje aj prostredníctvom silnej migrácie do USA z ekonomických alebo 

politických dóvodov.439 Táto hrozba zažala intelektuálne debaty odrážajúce diskusiu 

„španielčina verzus domorodé jazyky“, ktorá prebieha na pevnine.

4.5.2 Média ako nástroj kultúrnej integrácie

V dobe globalizácie je  existencia médií ako nástroja priblíženia sa spoločnosti 

nepostrádatel’ná. V posledných dvoch desaťročiach došlo k rozvojů telekomunikácií, ktoré sa 

stali súčasťou globalizačného procesu a stimulujú vytváranie nových podob komunit, nové 

formy politickej participácie a formovanie identity.440 Médiá sú príkladom súbežne 

globalizácie a integrácie, pretože nám umožňujú sa zároveň přibližovat’ globálnemu 

alokálnemu prostrediu. Úlohou médií je podpora a uPahčovanie procesu integrácie, médiá 

majú zásadný vplyv na rýchlosť procesu a pravděpodobnost’ jeho úspěšnosti.441 V případe

437 Siguán, M. (1992): España plurilingüe. Barcelona: Ariel, s. 95 — 97.
438 Hamel, R.E. (1994): Linguistic rights for Amerindian peoples in Latin America. Linguistic 
Human Rights: O vercom ing Linguistic D iscrimination  ed. by Tove Skutnabb-Kangas, Robert 
Phillipson, in collaboration with Mart Rannut, Berlin & N ewY ork: Mouton de Gruyter. s. 289-305 .
439 García, O., Morin, J.L. & Rivera, K. (2001): “How threatened is the Spanish o f  the N ew  York 
Puerto Ricans?” Can Threatened Languages be S aved? ed. by J.A. Fishman, Clevedon:
Multilingual Matters, s. 44—74.
440 Held, D; McGrew, A. (2003). Globalización/Antiglobalización: sobre la  reconstrucción d e l orden mundial. 
Oxford: Polito Pressop, s.109.
441 Vickers, G. Integración, cohesión socia l y  ciudadanía.
http://www.comunidadandina.org/sociedad/ForoMedellin GVickers.htm. [05/2010].
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Južnej Ameriky majú iniciativy ako televízne programy Telesur a Brazilsky kanál integrácie 

za ciď  ponúkať vnútomý pohPad na subkontinent. Médiá majú medzi obyvatePstvom vysokú 

mieru dóvery, pretože často prezentujú témy pomocou vytvárania dojmu spoločného záujmu 

stelevíznym divákom. Vytvárajú strategický priestor sú nástrojom mobilizácie spoločnosti, 

schopným podporovat’ jednotu a vytvárať spoločnú identitu. Médiá sú nástrojom Unasuru, 

ktorý integruje kultúry a respektuje přitom pluralitu každej z nich.

4.6 Integrácia štátov UNASURu vo vojenskej oblasti. Vznik Juhoamerickej

Rady obrany

Prezidenti na summite konaným 23. mája 2008 v Brazílii diskutovali okrem iného o 

myšlienke vytvořit’ juhoamerickú Radu obrany, ktorú vzniesla Brazília. Prezident Lula da 

Silva, ktorý celú událost’ zastřešil, predniesol návrh založit’ fórum pre vojenskú spoluprácu 

vlád juhoamerických krajin, ktoré by sa snažilo predchádzať prírodným katastrofám a 

poskytovalo podporu pre spoločné projekty a územnú obranu. Tiež by riešilo možné 

teritoriálně územné spory krajin, napr. spor Ekvádoru s Kolumbiou a Venezuelou z marca 

roku 2008, kedy Kolumbia v rámci svojej vojenskej akcie vstúpila na územie Ekvádoru a celá 

záležitost’ skončila smrťou jedného z vodcov povstalcov FARC, Raúla Reyesa.442

Návrh brazílskej diplomacie předložil brazilsky minister Nelson Jobim, ktorý postupné 

navštívil všetky juhoamerické krajiny a vysveďoval im, v čom spočívá plán vytvorenia Rady 

obrany. Na mimoriadnom summite UNASURu konanom 23. mája 2008 v Brazílii sa 

prezidenti juhoamerických krajin rozhodli oddialiť dátum vytvorenia Rady obrany v dósledku 

nezrovnalostí, ktoré panovali na straně Kolumbie. Tá sa obhajovala nutnosťou začat’ širokú 

debatu na tému terorizmu a obchodu s drogami, ktoré krajiny trápia. Otázka ustanovenia a 

vytvorenia juhoamerickej Rady obrany tak zostala otvorená a prezidenti ju budú prejednávať 

na ďalšom summite.

442
Gratius, Susanne. Towards a  South American NATO? Brazil an d  the South American Defense Council. 

http://www.fride.org/publicacion/40l/hacia-una-otan-sudamericana-brasil-v-un-conseio-de-defensa- 
sudamericano. [02/2010],
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4.7.1 Juhoamerický energetický summit

V Južnej Amerike je potřebné vytvořit’ program energetického rozvoja, ktorý by 

viedol k udržatePnému využivaniu prírodných zdrojov v tejto časti světa. Výzvu ku schódzi 

predniesol prezident Hugo Chávez na 31. schódzi Mercosuru konanej na začiatku roku 2007 v 

Rio de Janeiro. Prvý juhoamerický energetický summit bol už dohodnutý na schódzi 

prezidentov UNASURu v decembri 2006 v bolívijskej Cochabambe. Ide zrejme o prvú takto 

špeciálne zameranú schódzku hláv juhoamerických štátov, čo len podčiarkuje význam 

vedenia diskusie na tému energetiky.

CiePom stretnutia bolo spojiť snahu juhoamerických krajin v oblasti energetického 

výskumu, vývoja a technologii a vytvořit’ z energetiky nástroj znižovania chudoby 

juhoamerického obyvatePstva. Na programe jednaní lídrov boli aj témy ako sú ropa, zemný 

plyn, biopalivá, elektrická energia a altematívne energetické zdroje. Pri tejto příležitosti bol 

tiež vytvořený pracovný plán skupin a podskupin vzniknutých v sektoroch ako plynárstvo, 

výroba elektrickej energie, ropný priemysel alebo na poli využití nových foriem energie. Na 

summite boli najviac opakované dva slogany, a to „Juh přepisuje dějiny energetiky“ a 

„Podporujeme úniu juhu“.

Medzi témami diskusií tohto energetického summitu dominovala stavba VePkého 

južného plynovodu a výroba biopalív, ktorá však obdržala kritiku prezidentov H. Cháveza a 

E. Moralesa, ktorí sa domnievali, že vyrábaním paliv z cukrovej trstiny sa ničia 

poPnohospodárske oblasti určené k produkcii potravin a je  obtiažne ich znovu zúrodniť. 

Prehlásenie H. Cháveza a E. Moralesa bolo svojim spósobom kritikou spojenectva Brazílie a 

Spojených štátov v oblasti výroby biopalív uzavretého len niekoPko dní predtým pri návštěvě 

vtedajšieho amerického prezidenta G. Busha v Brazílii. Prehlásenie z ostrova Isla Margarita 

stretnutie prezidentov juhoamerických krajin uzavřelo a znovu potvrdilo, že energetická 

integrácia by mala byť dóležitým nástrojom sociálneho a ekonomického rozvoja a odstránenie 

chudoby.443

4.7 Energetická integrácia

443 UNASUR, D eclaración de Isla M argarita , Venezuela, 17/04/2007. Texto político n° 6.
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Energetická integrácia je  motorom politickej integrácie Južnej Ameriky - spolupráca 

medzi krajinami Južnej Ameriky sa stane kPúčovým faktorom pri překonávaní energetickej 

krízy, ktorá sa očakáva v blízkej budúcnosti. Ohromný potenciál výroby energie v Južnej 

Amerike podnecuje prezidentov krajin k tvorbě spoločnej energetickej politiky. Energetická 

integrácia sa objavila ako opomý bod zásadnej dóležitosti pri transformácii výroby a 

posilňovaní konkurencieschopnosti Južnej Ameriky. Energetická integrácia je hlavnou 

zložkou regionálnej integrácie, na ktorej by mohli vyrásť základy hlbokej integrácie.444

Z politického hl’adiska vyvolává energetický sektor znepokojenie, nakol'ko súvisí so 

vznikom závislostí a s nerovnováhou moci, či už medzi jednotlivými krajinami (vývozcovia a 

dovozcovia), ekonomickými skupinami, dodávatePmi a zákazníkmi, regulačnými orgánmi a 

regulovanými entitami alebo medzi dóležitými štátmi a spoločnosťami.445 Vývoj politiky 

energetickej integrácie prebiehal pod vplyvom troch základných faktorov: globalizácie, 

ekonomickej integrácie a udržatePného vývoja.446

V tomto kontexte získává energetická politika multidimenzionálne podoby -  stává sa 

súčasťou stratégií napomáhajúcich vytvárať udržatePný svet a kladie si ciele z najróznejších 

oblastí politických, ekonomických a spoločenských aktivit. 447Iniciatíva integrovat’ Južnú 

Ameriku na poli energetiky vzišla z potřeby znižovať náklady a vytvořit’ udržatePnú 

energetickú sieť. V dósledku energetických kríz, s ktorými sa v posledných rokoch střetávali 

krajiny tohto regiónu ako napr. Brazília, Argentina a Venezuela, sa otázka dodávky energie 

naviac stává záležitosťou všetkých. Ak uvážime, že sa juhoamerické krajiny rozkladajú na 

obrovskom území bohatom na prírodné zdroje potřebné na výrobu energie v róznych 

oblastiach, stává sa téma energetickej integrácie pre subkontinent maximálně významná.

4.8 Fyzická integrácia

Třetí pilier integrácie je v najpokročilejšej fáze, pretože vďaka vytvoreniu iniciativy 

pre integráciu regionálnej infrastruktury v Južnej Amerike (1IRSA) v roku 2000 bolo možné

444 DI Filippo, A. La Comunidad Suramericana de N aciones com o proyecto de largo plazo, Rede 
Latinoamericana de P olítica Comercial, L A T N papers n° 42, octubre/2005
445 Mayobre, E. “El sueño de una compañía energética suramericana: antecedentes perspectivas políticas de 
Petroamérica”, Nueva Sociedad, n° 204, julio-agosto/2006,
446 Motta V, R ios,P.(2007) O regionalismo pós-liberal na América do Sul:origens, iniciativas e dilemas, CEPAL, 
Serie Comercio Internacional, Santiago de Chile, ju lio/2007, s. 34.
447 Zanoni, J.R. (2006) ¿Qué pueden hacer las políticas energéticas por la integración?, N ueva Sociedad, n° 204, 
julioagosto/2006.s
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navrhnut’ projekty a definovat’ principy, za akých budú uvedené do praxe. Pre rozšírenie a 

naštartovanie projektov definovaných v IIRSA odsúhlasili prezidenti štátov Južnej Ameriky 

tridsaťjeden projektov z celkového počtu tristopaťdesiat, ktoré považovali za kPúčové a ktoré 

by mali byť realizované do roku 2010448. Práce na IIRSA boli extrémne dóležité, pretože 

identifikovali potřeby integračných procesov. Identifikované integračně projekty sú súčasťou 

dokumentu „Harmonogram implementácie 2005-2010“, ktorý bol schválený na šiestom 

střetnuti Výkonného riadiaceho výboru IIRSA v dňoch 23. a 24. novembra 2004 v Lime

Fyzická a energetická infraštruktúra, rovnako ako infrastruktura komunikácií sú pre 

vytváranie Unie juhoamerických národov kPúčové. Hlavným problémom je pri konkretizácii 

projektov IIRSA ich finančné zaistenie. Za účelom čo najefektívnejšieho spósobu 

implementácie týchto projektov sa musí přepojit’ Andské združenie pre podporu (CAF)449, 

Medzinárodná rozvojová banka a Brazílska rozvojová banka.

Fyzická integrácia má ďalekosiahle dósledky pre každodenný život juhoamerických 

národov. Vďaka fyzickej, energetickej a komunikačnej integrácii sa móžu zlepšit’ životné 

podmienky populácií, žijúcich ďaleko od vePkých centier a zlepší sa ich kvalita života. Na 

druhej straně sú ale vePké infraštruktúme stavby zdrojom značného znečistenia životného 

prostredia a priamo ovplyvňujú póvodné obyvatel’stvo Amazónie. Kvóli stále rastúcemu 

zasahovaniu Pudí do pralesa sa povodní obyvatelia uchyl’ujú do izolovaných oblastí. Možné 

dopady budovania infraštruktúry na týchto obyvatel’ov a životné prostredie je třeba starostlivo 

kontrolovat’. Ochrana biodiverzity a póvodných obyvatel’ov musí byť juhoamerickou 

komunitou rešpektovaná a pri procese konkretizácie integračných procesov by na ňu mal byť 

neustále braný ohPad.

4.8.1 Integrácia vzdušného priestoru

Integrácia juhoamerických krajin vo vzdušnom priestoru má zásadný význam pre 

určité oblasti subkontinentu, ktoré sú oddelené obrovskými plochami pódy a pre ktoré je 

letecká doprava 1’ahkým a rýchlym spósobom komunikácie. Podl’a správy CAF informujúcej 

o juhoamerickej leteckej dopravě dosiahla v roku 1996 letecká doprava v tejto oblasti niečo 

málo cez 53 miliónov cestujúcich, z ktorých 41% využilo brazilské letisko. Juhoamerická

448 IIRSA, Agenda de implementación consensuada IIRSA p ara  realizarse entre 2005 y  2010.
449 Corporación Andina de Fomento
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letecká infrastruktura je  tvořená 19 medzinárodnými letiskami v Argentine, 26 v Brazílii, 3 v 

Bolívii, 5 v Chile, 11 v Kolumbii, 4 v Ekvádore, 1 v Paraguaji, 5 v Peru, 8 v Uruguaji, a 11 vo 

Venezuele.450

S odvoláním sa na legislatívne nariadenie bolo konstatované, že tieto letiská majú 

decentralizovánu správu a existuje tu tendencia zjednotiť riadenie letiskového chodu. V 

posledných rokoch prešiel letiskový systém změnami vedúcimi k liberalizácii a rozšíreniu 

trhu. Tieto opatrenia podnietili cestovný ruch, flexibilitu tarif a modemizáciu leteckej 

dopravy.

V správě Medzinárodnej rozvojovej banky informujúcej o situácii v oblasti leteckej 

dopravy v Južnej Amerike sa poukazuje na dopady regionálnej politiky na leteckú dopravu a 

jej vyhliadky v súvislosti s procesom integrácie.451 Bolo identifikovaných přibližné 70 

leteckých trás, pričom 40 z nich patří medzi najdóležitejšie trasy spájajúce hlavné mestá, 20 

spája mestá hlavné s mestami vedl’ajšími a 10 mestá vedl’ajšie. Len tri trasy majú sezónny 

charakter a sú určené k preprave turistov do centier cestovného ruchu.

V návaznosti na program rokovaní z prvého summitu UNASURu sa juhoamerickí 

zástupcovia cestovného ruchu střetli v rámci Světového fóra cestovného ruchu pre mier a 

udržatePný rozvoj, ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2005 v Rio de Janeire. Na schódzci 

prejednávali otázky konektivity a spósob ako štrukturovať základy „Plánu integrácie 

juhoamerickej leteckej dopravy“ předloženého brazilskými orgánmi. Tvorbou samotného 

Plánu integrácie leteckej dopravy a jeho struktury bol poverený zvláštny technický výbor 

tvořený dvoma zástupcami spojenými s leteckými úradmi.

4.9 Nová etapa latinskoamerického regionalizmu. Výzvy budúcnosti

Predikovať budúcnosť UNASURu je  vePmi zložitou úlohou, pretože ide o začínajúci 

projekt. História latinskoamerickej integrácie posledných viac ako 15. rokov umožňuje pri 

posudzovaní miemy optimizmus. Projekt je  založený na existujúcich a skúsených 

organizáciách Mercosur a Andské spoločenstvo národov, takisto jeho sila/ či slabost’ stojí na

450 CAF, Vías de la integración, Caracas, 2000, p. 52, http://www.caf.com/attach/17/default/vias.pdf
451 URSA, Estudio de integración del Transporte A éreo en Suram érica, 2003,
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/aed_integracion_transporte_aereo_en_sudamerica.pdf
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základoch Juhoamerického spoločenstva národov. Ako signalizuje Cardona, právě toto 

spoločenstvo má sPubné elementy ako napr. 80% liberalizovaného obchodu, definované 

politiky v oblasti infraštruktúry a energetiky opierajúce sa o finančné inštitúcie s dobrou 

reputáciou.452

Spoločenstvo uspokojuje strategické záujmy všetkých svojich členov, ktoré 

v predchádzajúcich bilaterálnych vzťahoch nebolo možné uspokojiť. Vo všeobecnosti móže 

UNASUR prispieť k zlepšeniu stability a demokratického vládnutia a navrhuje adekvátny 

rámec pre rozvoj obnovenej agendy integrácie v regióne Latinskej Ameriky.

PokiaP ide o konkrétných členov zoskupenia, je  evidentné, že Brazília členstvom 

nadobúda rozšírenú oblast’ pre svoj export priemyslu, nerastných surovin, přístup 

k Pacifickému oceánu a posilňuje svoje globálně ambície. Čile získává istý přívod plynu, 

spojenie s ostatnými krajinami Južnej Ameriky v komerčnej oblasti (čo predtým pre Čile 

nebolo možné), takisto rozšiřuje trhy a zabezpečuje si multilaterálny rámec pre eventuálne 

riešenie konfliktných vzťahov so susediacimi štátmi. Pre Bolíviu představuje UNASUR 

možnosť vyjednat’ si přístup k Pacifiku, garanciu nových investícií do infraštruktúry, možnosť 

získat’ trhy a investície pre rozvoj svojho plynárskeho priemyslu a v multilaterálnom měřítku 

členstvo v organizácii prispeje k demokratickému vládnutiu a politickej stabilitě. Peru si 

upevní svoju úlohu vstupnej brány do Pacifiku (zvlášť v pozícii voči Brazílii), Venezuela 

móže upevňovat’ svoju ekonomickú komplementaritu s brazilským trhom a rozšiřovat’ 

regionálny politický vplyv. Ekvádor aKolumbia ako krajiny s menšími záujmami budú 

taktiež určité výhody prinášané UNASURom využívať a to najma v oblasti diverzifikácie 

svojich zahraničných vzťahov v súčasnosti zamerané v podstatnej miere na USA.

Hlavnou překážkou, ktorej organizácia čelí, je  od jej vzniku střet medzi Brazíliou 

a Venezuelou a ich pohPadom na povahu, obsah a inštitucionalizmus tejto novej regioníálnej 

organizácie. Venezuela má čiastočnú podporu bolívijskej a ekvádorskej vlády a tie zdiePajú 

spoločnú představu UNASURu ako nástupníka CAN a MERCOSURu a ako alternativu 1 neo- 

liberálnemu modelu. Naopak Brazília s podporou Argentiny, Čile, Peru, Kolumbiou 

a ostatnými vidia UNASUR ako „politický dáždnik“ pre existujúcu juhoamerickú regionálnu

452
Cardona, D. (2005). ¿Tiene futuro la Comunidad Sudamericana de Naciones? Foreign Affairs en Espaňol, 

vol. 5, n° 5, s. 84-92.
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integráciu na poli trhu, infrastruktury, energie či finančnej spolupráce. Rozkol medzi 

Venezuelou a Brazíliou vychádza na povrch na každoročných summitoch.

Regionálna integrácia v Latinskej Amerike bola inkorporovaná vo všetkých 

základných spoločných dohodách ohPadne zahraničnej politiky a medzinárodného prepojenia 

regiónu s globálizovaným svetom. Napriek tomu sa zdá, že po zhruba 20. rokoch fungovánia 

modemých integračných procesov sa uzavřel kruh, ktorý je charakterizovaný iba čiastočným, 

či selektívnym využitím konceptu nového regionalizmu vo všeobecnosti a ekonomického 

a obchodného konceptu otvoreného regionalizmu zvlášť. Tento kruh zanecháva dóležité 

skúsenosti a aktivity, ktoré nemóžu ostať ignorované, obzvlášť v záležitostiach obchodnej 

liberalizácie regiónu, inštitucionálnych vzťahov medzi národnými byrokraciami a ostatných 

integračných dynamik prichádzajúcich „zdola“. Tieto sú základom budúcich úspechov 

a spolupráce medzi integračnými schémami Latinskej Ameriky. Napriek tomu sú viditefné aj 

limity tejto etapy. Slabé inštitúcie s obmedzenou pósobnosťou, nedostačujúce imperatívne 

normy, pretrvávajúce colné bariéry a vo všeobecnosti menšia miera pokroku v budovaní 

inštitúcií a politik nachádzajúcich sa v okruhu pozitívnej integrácie. Neúspechy regionálnej 

integrácie vygenerovalo skepticizmus vo vnútri aj mimo región, ktorý sa šíři aj do 

novovzniknutých zoskupení. Z tohto usudzujeme, že ne-integrácia by pre LA znamenala příliš 

veFké straty v oblasti politickej, sociálnej, ale i v oblastiach životného prostredia, kredibility 

a imidžu v zahraničí. Ostatně, región sa snaží definovat’ nové modely a integračné mapy 

zvlášť kvóli pevnejšiemu spojeniu s extemými regiónmi, či dóležitými hráčmi 

v medzinárodnom systéme, akými sú USA, EÚ, či novovzniknuté spojenectvá s krajinami 

Juhu.

Coraz častejšie dohody Sever - Juh sú podstatným elementom změny cyklov 

regionálnej integrácie, Tieto zmluvy predpokladajú vel’ké výhody, ale takisto náklady 

a zvýšené riziko. Proti nim móže subregionálna integrácia prispieť k formulovaniu a udržaniu 

účinných politik potřebných pre výrobnú transformáciu akzlepšeniu  medzinárodnej 

konkurencie. Preto je dóležité renovovať agendu regionálnej integrácie v róznych oblastiach — 

v prvom rade je dóležité upevnenie inštitucionalizácie, posun k supranacionalite, vznik 

imperatívnejšieho právneho poriadku a efektívnejší rámec riešenia konfliktov. Takisto sú 

potřebné aktivně politiky orientované na zlepšenie konkurencieschopnosti, regionálnej 

infraštruktúry, technologickej inovácie a modemizácie, či adekvátne zachádzanie 

s asymetriami a rozvoj sociálnej kohézie. Jedná sa o novů agendu aj ked’ by bolo možné
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zhmúť, že sa vóbec nevzďaruje od komplexnej vízie nového regionalizmu, ktorá sa objavila 

začiatkom 90. rokov. Už vtedy boli tieto črty pomenované ako nezbytná súčasť úspěšného 

a efektívneho procesu regionalizácie. Ide o ambicióznu a nePahkú úlohu, ale zdóvodnenú 

prospechom a ziskom, ktorý móže región získať.
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Závěr

Předložená dizertačná práca analyzovala implikácie nového regionalizmu 

v integračných procesoch Latinskej Ameriky. Text region skúmal s využitím perspektivy 

medzinárodných vzťahov, bol analyzovaný integračný vývoj regiónu, zároveň sa pozornost’ 

zamerala na obsah, kvalitu a kontext jeho interakci! s ostatnými světovými regiónmi. Práca za 

použitia empiricko-analytického přístupu dospěla k závěru, že nový regionalizmus prispieva 

v Latinskej Amerike k rastúcemu prepojeniu medzi štátmi, národmi a regiónmi navzájom a 

okrem ekonomických procesov, prináša mnoho politických, geopolitických, kultúmych a 

sociálnych aspektov vedúcich ku konsolidácii latinskoamerického priestoru a smerovaniu 

k prosperite, rozvojů a upevneniu pozície v medzinárodnom systéme.

Vo svojej prvej časti sa text zaoberal specifikami latinskoamerického regionalizmu 

akomparoval starý regionalizmus založený na substitúcii dovozu a na pomalom a postupnom 

udePovaní výhod účastníkom tohto procesu s viacrozmemým fenoménom nového 

regionalizmu implikujúceho širšiu agendu a zohl’adňujúcu globálny kontext. Na pozadí 

vývojového zvratu, ktorý nastal v 90. rokoch po ukončení studenej vojny, boli analyzované 

novovznikajúce, ako aj obnovené regionálne integračné dohody latinskoamerického regiónu. 

Na základe spracovaných materiálov je  možné dójsť k závěru, že latinskoamerický 

regionalizmus sa snaží sklbiť hlbšiu regionálnu integráciu so zapojením do globálnej 

ekonomiky, a riadi sa přitom princípmi trhovej ekonomiky a multilaterálnych inštitúcií a 

dohod.

Dalšia časť práce sa věnovala vonkajším faktorom ovplyvňujúcim regionálnu 

integráciu v Latinskej Amerike. Zahraničná politika USA, európsky interregionalizmus, či 

dynamika spolupráce na multilaterálnej úrovni hrá dóležitú úlohu v procesoch upevňovania 

medzinárodných vzťahov a formovania spoločných postojov regiónu Latinskej Ameriky 

navonok. Zároveň sa postupnou demokratizáciou regiónu a ukPudnením lokálnych konfliktov 

začali vytrácať politické a bezpečnostné aspekty, ktoré niekoFko desaťročí ovplyvňovali 

prostredie, v ktorom sa vzťahy s Latinskou Amerikou odohrávali. Dósledkom je skutočnosť, 

že pozícia Latinskej Ameriky sa změnila nielen na globálnej úrovni, ale posilněné 

sebavedomie sa odrazilo aj v intraregionálnych a medzištátnych spatostiach. Preto móže byť

150



súčasný stav vnímaný ako príležitosť, ako rozšíriť medzinárodný systém o ďalší dóležitý 

región a posilnit’ tak stabilitu a udžatePnosť multipolámeho systému do budúcnosti.

Tendencie a budúce alternativy regionálnej integrácie analyzovala kapitola IV. Text na 

príkladovej štúdii UNASURu objasnil vznik nového integračného zoskupenia s ambíciou 

zjednotiť celý región Latinskej Ameriky a potenciálom vytvořit’ najdóležitejšiu regionálnu 

organizáciu Latinskej Ameriky.

Text staval na hypotéze, že sa Latinská Amerika od začiatku 90. rokov začína 

intenzivnejšie emancipovat’ ako región, čo sa prejavuje tak nastúpenou vnútornou 

integráciou, ako aj s ňou previazanou a stále silnejúcou snahou preniknúť do súčasného 

medzinárodného multipolámeho systému spoločne ako jeden z jeho pólov. Ukázal, že nový 

regionalizmus, ako teória zaoberajúca sa dynamikou globalizácie a povzbudzovaním 

národného státu ku globálnej prepojenosti a zvýšeniu regionálnych kompetencií na úkor 

národných záujmov, sa javí ako najvhodnejšia stratégia ďalšieho rozvoja Latinskej Ameriky. 

Slepá ulička v poslednom kole vyjednávaní v Doha; nástup Indie a Číny ako superveFmocí 

budúcnosti závislých na nerastných surovninách Latinskej Ameriky; zrýchlovanie 

globalizácie a potřeba posilnenia multilaterálneho systému na princípoch silných regiónov 

predstavujú stále trvajúce dóvody prispievajúce k presvedčeniu, že regionálna integrácia 

Latinskej Ameriky je najoptimálnejším riešením pre jej rozvoj, ekonomický rast a politickú 

stabilitu.

Slabým článkom ďalšieho vývoja integrácie je  nedostatočná inštitucionalizácia 

regionálnych organizácií, obmedzená pósobnosť a nevyhovujúci imperatívny právny 

poriadok, pretrvávajúce colné bariéry, intraregionálne asymetrie a vo všeobecnosti menšia 

miera pokroku v prehlbovaní a zintenzívňovaní vytvořených zoskupení. Čiastočné neúspechy 

a neuspokojivé napredovanie regionálnej integrácie generujú skepticizmus vo vnútri aj mimo 

regiónu a nastavujú zrkadlo celej panoráme latinskoamerického regionalizmu.

Práca předložila argumenty podporujúce naliehavosť zavádzať politiky orientované na 

zlepšenie konkurencieschopnosti, regionálnej infraštruktúry, technologickej inovácie 

a modemizácie, či adekvátne zachádzanie s asymetriami a rozvoj sociálnej kohézie. Jedná sa 

o novů agendu, ktorá však bola od začiatku neoddelitePnou súčasťou úspěšného procesu 

regionalizácie a teda sa nijako nevzďaPuje od komplexnej vízie nového regionalizmu. Naopak
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potvrdzuje dóležitosť pokračovania v začatom procese a inkorporácie ostatných 

nevyhnutných súčastí teorie k tomu, aby sa dovršil úspěšný a efektívny proces regionalizácie.

Je možné súhlasiť s výstižným zachytením európskej skúsenosti slovami kanadského 

profesora Gordona Maceho, ktorý hovoří, že „regionálna integrácia je  dlhá plavba morom 

brázdiaca vlny a prechádzajúca spodnými prúdmi. A aj keď teoretici regionalizmu zbadajú 

vlny, spodný prúd zostáva váčšinou ignorovaný“453. Podobnou optikou móžeme nazerať aj na 

hemisférické a subregionálne iniciativy latinskoamerickej integrácie. Rozsah i smerovanie 

oboch procesov je stále ťažšie presnejšie identifikovat’ a zachytiť, napriek tomu kontinuálna 

snaha o progres (aj keď odlišnej intenzity) signalizuje trvalé požiadavky regionálnej 

integrácie a zodpovědného rozvoja.

Určitú rolu taktiež zohráva všeobecne rozšířený a stále přijímaný názor, že akceptácia 

a presadzovanie demokratických pricípov, pravidiel slobodného trhu a komplexnej 

interdependencie prispieva ku zvyšovaniu a posilňovaniu sebavedomia latinskoamerického 

regiónu a zároveň mu umožňují vymanit’ sa z pozícoie věčného vazala USA. Právě aspekt 

rastúceho sebavedomia a sebareflexia vlastnej pozície latinskoamerických štátov na 

medzinárodnom poli představuje jednu z najpodstatnejších zmien posledných rokov a 

zároveň móžeme predpokladať, že tento tred bude v najbližších rokoch pokračovat ako 

logický dósledok dynamiky procesov nového regionalismu. Prínosom predloženej práce je 

prepojenie myšlienka prepojenia

453 Mace, G. (1988). Regional Integration in Latin America: a Long and Winding Road. International Journal, 

vol 43, n. 3, s. 404 -  427.
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Resumé

Dizertačná práca s názvom „Regionalizmus v kontexte latinskoamerickej integrácie'’'' sa 

zameriava na analýzu nového regionalizmu a jeho implikácií v regióne Latinskej Ameriky. 

Skúma integračné procesy prebiehajúce na intraregionálnej a interregionálnej úrovni 

a analyzuje aj globálny rozměr týchto procesov v kontexte multilaterálneho medzinárodneho 

systému.

Základnou premisou, ktorá sa prelína v celej práci je skutočnosť, že nový regionalizmus 

objavujúci sa v 90. rokoch minulého storočia vytvára vhodné podmienky pre rozvoj 

ekonomických vzťahov medzi regiónmi, upevnenie politickej stability, umocnenie 

medzinárodného postavenia regiónov v multilaterálnom systéme či prehíbenie integračných 

procesov v regióne. Práca narába s hypotézou, že sebavedomie regiónu Latinskej Ameriky 

rastie s postupujúcou integráciou v oblasti ekonomickej, politickej, sociálnej aj kultúmej. 

Doplněná o rozvoj fyzickej a energetickej sféry integrácie a posilněná inštitucionalizáciou 

prináša regiónu výhody vo všetkých oblastiach

Aby bolo možné hypotézu overiť, je  text strukturovaný do štyroch hlavných kapitol a na ne 

nadvázujúcich podkapitol. Vo svojej teoretickej časti predkladaná práca hodnotí relevantnosť 

súčasných integračných teorií v reáliách latinskoamerického regiónu a představuje teóriu 

nového regionalizmu. V empirickej časti rozoberá vývoj latinskoamerickej ekonomickej 

integrácie (všeobecne) a na případových štúdiách jednotlivých integračných zoskupení v 

regióne (napr. OAŠ, ALADI, CARICOM, CAN, MERCOSUR), následne analyzuje nuansy 

hemisférickej integrácie (NAFTA, FTAA, ALBA) a reflexiu latinskoamerického 

regionalizmu v globálnom měřítku (EÚ, WTO, G-20, kooperácia štátov Juh-Juh, strategický 

partneři ako Čína, či Rusko). V záverečnej kapitole sa na příklade najambicióznejšej 

organizácii UNASUR pokúsi načrtnúť najnovší přínos a perspektivy integračných procesov 

abilancovať výhody a nevýhody pre región. Na základe celej analýzy zhodnotí práca 

dosiahnuté ciele a potvrdí, či vyvráti nastolenú hypotézu.

Jedná sa o prácu multidisciplinámu, ktorá kombinuje poznatky historie, politologie, 

medzinárodných vzťahov, geopoliticky, ekonomie a práva, preto z metodologického hFadiska 

prevažujú prvky empiricko-analytického teoretického přístupu.
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Resumé

This thesis on “Regionalism in the Context o f  Latin American Integration” focuses on an 

analysis of new regionalism and its implications in the Latin American region. It investigates 

integration processes that are occurring both on the intra-regional and inter-regional level and 

also analyses the global aspects o f these processes in the context of the multilateral system of 

international relations.

The key premise that weaves through the entire thesis is that the new regionalism that arose in 

the 1990’s has created favourable conditions for the formation o f economic relationships 

between regions, strengthening o f political stability, improvement o f regions’ international 

position in today’s multilateral system and deepening o f integration processes within regions. 

The thesis builds on the hypothesis that the confidence o f the Latin American region grows 

together with increasing economic, political, social and cultural integration. Together with 

development and progress in physical and energy integration and greater institutionalisation, 

it brings with it advantages in all respects and areas.

To test the hypothesis, the text is structured into four main chapters and several subchapters 

that develop the main themes. In its theoretical part, the thesis evaluates the relevance o f 

current integration theories in the real-life context of the Latin American region and presents 

the theory of new regionalism. In its empirical part, the thesis analyses progress in the 

economic integration o f Latin America (in general) and then uses several case studies of 

specific integration groups in the region (such as OAS, ALADI, CARICOM, CAN, 

MERCOSUR) to take a closer look at the nuances of integration in the Americas (NAFTA, 

FTAA, ALBA) and consider Latin American regionalism on a global scale (EU, WTO, G-20, 

South-South co-operation, strategic partners like China or Russia). The final chapter takes the 

most ambitious regional organisation UNASUR and tries to outline the greatest benefits and 

future outlook o f integration processes and weigh the advantages and disadvantages they 

bring to the region. Based on all analyses, the thesis will assess the goals so far achieved and 

confirm or refute the hypothesis.
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This is a multidisciplinary thesis combining history, political studies, international relations, 

geopolitics, economics and law and it is, therefore, primarily based on methodologies that use 

empirical and analytical theoretic approaches.
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Sumario

La presente tesis titulada "El regionalismo en el contexto de la integración de América 

Latina" se centra en el análisis del nuevo regionalismo y sus implicaciones en la región de 

América Latina. Examina los procesos de integración en curso, tanto en el nivel intraregional 

como el interregional, y analiza la dimensión global de estos procesos en el contexto del 

sistema internacional multilateral.

La premisa básica a lo largo de toda la tesis es el hecho que las condiciones formadas por el 

regionalismo nuevo, que surgió en los años 90 del siglo pasado, favorecen el desarrollo de las 

relaciones económicas entre las regiones, el fortalecimiento de la estabilidad política, el 

reforzamiento de la posición internacional de las regiones dentro del sistema multilateral y la 

profundización de procesos de integración en la zona. La tesis parte de la hipótesis de que la 

autoconfianza de América Latina crece con el progreso de la integración económica, política, 

social y cultural, que, junto con los avances de la integración física y energética y con el 

desarrollo de la institucionalización aporta beneficios a la región en todas áreas.

Con el fin de comprobar la hipótesis, el texto está estructurado en cuatro grandes capítulos, 

los cuales, a su vez, están divididos en subcapítulos. La parte teórica de la tesis evalúa la 

pertinencia de las teorías existentes de la integración en la región de América Latina e 

presenta la teoría del nuevo regionalismo. Por otro lado, la parte empírica del trabajo analiza 

la historia de la integración económica de América Latina (en general) y, partiendo de 

estudios de casos de individuales grupos de integración regionales (por ejemplo, OEA, 

ALADI, CAR1COM, CAN, Mercosur), analiza los matices de una integración hemisférica 

(NAFTA, ALCA, ALBA) y la manifestación del regionalismo de América Latina a escala 

global (UE, OMC, G-20, la cooperación Sur-Sur, socios estratégicos como China o Rusia). 

Tomando como un ejemplo la organización más ambiciosa, la UNASUR, el último capítulo 

de la tesis trata de delinear los beneficios y las perspectivas más recientes de los procesos de 

la integración y considerar las ventajas y desventajas para la región. Basándose en el análisis 

en su totalidad, se evaluarán los objetivos logrados y se confirmará o refutará la hipótesis 

planteada.
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Se trata de un trabajo multidisciplinario que combina datos de la historia, ciencias políticas, 

relaciones internacionales, geopolítica, economía y derecho, y por eso, desde el punto de vista 

metodológico, prevalecen elementos empíricos-analíticos del enfoque teórico.
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Mapa č. 1
Politická mapa Latinskej Ameriky

Zdroj: http://images.goo gle.sk/imgres?irngurl==http://mibodegaonline.com/wp- 

content/uDloads/20Q9/01/latin america.gif&imgrefurl=http://mibodegaonline.com/%3Ftag%3 

Dlatin-america%261ang%3Dsk&usg= J—

IzrXx Y tMl fxkXC g0bQx3 5 5 v4=&h=500&w=425&sz=27&hl=sk&start=8 &tbnid= Xak5 q 01 d 

SvAiM:&tbnh=130&tbnw=l 10&prev=/images%3Fq%3Dpolitick%25C3%25Al%2Bmapa% 

2BLatinskei%2BAmerikv%26gbv%3D2%26hl%3Dsk%26sa%3DG. (16. 2. 2009).

159

http://images.goo
http://mibodegaonline.com/wp-
http://mibodegaonline.com/%3Ftag%253


Mapa č. 2
Nová politická mapa Latinskej Ameriky
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Vysledky volieb v Latinskej Amerike v roku 2006

Zdroj: http://www.sme.Sk/c/3Q63086/nova-politicka-mapa-latinskei-amerikv.htmK zo dňa 20. 

2.2009.
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Mapa č. 3
Porovnanie UNASUR, EÚ a NAFTA

Prezidenti a lídri z 12 krajin v piatok podpísali zmluvu zakladajúcu 
Úniu juhoamerických národov (UNASUR), najvačšie politické 
zoskupenie krajin v regióne.
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Zdroj: http://www.sme.Sk/c/3892126/Unia-iuhoamerickych-narodov.html. zo dňa 16. 2. 2009.
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Mapa č. 4 
Os Paraguay-Paraná

Zdroj: http://www.iirsa.org/eiehidro via.asp?CodIdioma=ESP
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Mapa č. 5
Integračně osy
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Graf č. 1
Latinská Amerika: Kolísanie obchodu v rokoch 2008-2009

(v percentách)
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Zdroj: vlastně spracovanie na základe ECLAC, Economic Survey o f  Latin America and the 
Caribbean. Santiago, Chile, ECLAC, 2009.
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Graf č. 2
Latinská Amerika a Karibik: Ekonomický rast v rokoch 2004-2011

(v percentách)

Světová banka —• —  ECLAC —*— IMF

Poznámka: údaje pre roky 2009 a 2010 predstavujú očakávaný vývoj vypracovaný 
jednotlivými organizáciami.

Zdroj: vlastně spracovanie na základe zdrojov:

• ECLAC, Economic Survey for Latin America and the Caribbean 2008-2009. Santiago, 
Chile, 2009. www.eclac.org;

• World Bank, Global Development Finance 2009. Regional Outlook for Latin America 
and the Caribbean, June 2009. www.worldbank.org

• IMF, W orld Economic Outlook. Sustaining the Recovery (summary edition), October 
2009. www.imf.org.
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Graf č. 3
Latinská Amerika: Ekonomický rast krajin regiónu v rokoch 2008-2009

(v percentách)
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Zdroj: vlastně spracovanie na základe ECLAC, Economic Survey o f  Latin America and the 
Caribbean 2008-2009. Available at: www.eclac.org.
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Graf č. 4
Latinská Amerika: Ekonomický rast regiónu v rokoch 2008-2010

(v percentách)
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Zdroj: vlastně spracovanie na základe: IMF, W orld Economic Outlook. Sustaining the 
Recovery (summary edition). Available at: www.imf.org
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Latinská Am erika, chudoba a extrém na chudoba. 1980-2008
(percentá a milióny l’udí)

Graf č. 5
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Vlastné spracovanie, zdroj: ECLAC, Sociál Panorama of Latin America 2008. Available at: 
www.eclac.org
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Graf č. 6
Obyvatel’stvo Unasuru v roku 2010
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Zdroj : vlastné spracovanie, http://www.comunidadandina.org/endex.htm
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Tabul’ka č. 1
Politická situácia, medzinárodné tenzie a krízy v regióne Latinskej Ameriky
v rokoch 1990 -  2009

Krajina /  Rok 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 08 09
Argentina
Belize
Bolívia
Brazília « 1 m
Čile
Kolumbia
Kostarika
Kuba
Ekvádor
Salvádor
Guatemala
Haiti
Honduras
Mexiko
Nicaragua
Panama
Paraguaj
Peru
Surinam
Urugua] " V ==Venezuela

Zvrhnutie/rezignácia prezidenta Politická kríza, spochybnené volebné výsledky

■  Coup d 'état
Armádny převrat Medzinárodné tenzie

Zdroj : vlastné spracovanie
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Tabul’ka č. 2 
Latinská Amerika: Prerušené prezidentské obdobia v rokoch 1992-2009

Krajina Dátum Prezident
Brazília September 1992 Fernando Collor de Mello
Guatemala Máj 1993 Jorge Serrano Elías
Venezuela August 1993 Carlos Andrés Pérez
Ekvádor Február1997 Abdalá Bucarám
Paraguaj Maree 1999 Raúl Cubas Grau
Ekvádor Január 2000 Jamil Mahuad
Peru November 2000 Alberto Fujimori
Argentina December 2001 Fernando de la Rúa
Bolívía Október 2003 Gonzalo Sánchez Lozada
Bolívia Maree 2005 Carlos Mesa
Ekvádor Apríl 2005 Lucio Gutiérrez
Honduras Jún 2009 Manuel Zelaya

Dóvodom týchto prerušení je  zváčša korupcia, nedostatočná dóvera občanov v demokratické 
fimgovanie štátnych inštitúcií. Tieto korupčně aféry a nelegálne jednania politických stráň pri 
moci v konečnom dósledku vyúsťuje do tenzií generujúcich nestabilitu a neistotu systému a 
otvárajú možnosti pre zvrhnutie hlavného predstavitel’a štátu.

Zdroj: vlastně spracovanie na základe údajov z Rojas Aravena, F. (2009). IV Informe del 
secretario General de FLACSO. Integración en América Latina: acciones y omisiones, 
conflictos y cooperación. San José: FLACSO.
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Latinská Amerika: dlžka prezidentských volebných období 
(a předpokládané voPby v krajinách Latinskej Am eriky)

TabuPka č. 3

Krajina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Trvanie

Argentina * * * * * 5 rokov

Brazília * * * * * 5 rokov

Bolívía * + * * * 5 rokov

Č ile. * * * * 4 roky

Kolumbia * * ♦ * 4 roky

Kostarika * * * * 4 roky

Ekvádor * * * + 4 roky

Salvádor * * * * * 5 rokov

Guatemala * * * * 4 roky

Honduras * * * * 4 roky
Mexiko * * * * * * 6 rokov

Nikaragua * * * * * 5 rokov

Panama * * * * * 5 rokov

Paraguaj * * * * * 5 rokov

Peru * * * * * 5 rokov
Dominikánská republika * * * * 4  roky
Uruguaj * * * * * 5 rokov

Venezuela * * * * * * 6 rokov

Zdroj: vlastně spracovanie na základe oficiálnych údajov z web stránok jednotlivých krajin.
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Tabul’ka č. 4 
Volebně inform ácie 2005 -  2010

K rajina D á tu m  v o lie b T y p  v o lie b Z v o le n ý  p rez id en t
Argentina 28. októbra 2007  

28. júna 2009
Prezidentské a parlamentně 
Parlamentně

Cristina Fenandéz

B olívia 18. decem ber 2005  
25. január 2009  
D ecem ber 2010

Prezidentské a parlamentně 
Referendum
Prezidentské a parlamentně

E vo M orales

Brazília 1. ok tóber2006  
29. október 2006  
3. október 2010

Prezidentské a parlamentně 
Prezidentské -  2. kolo  
Prezidentské a parlamentně

Luis Inácio Lula da Silva

Čile 11. decembra 2005  
15. január 2006  
11. marec 2010

Prezidentské a parlamentně 
Prezidentské -  2. kolo  
Prezidentské a parlamentně

M ichelle B achelet 

Sebastian Pinera
Kolumbia 28. máj 2006  

marec 2010  
7. august 2010

Prezidentské
Parlamentně
Prezidentské

A lvaro Uribe 

Juan M anuel Santos
Kostarika 5. február 2006  

7. február 2010
Prezidentské a parlamentně 
Prezidentské a parlamentné

Oscar Arias
Laura Chinchilla Miranda

Ekvádor 15. október 2006  
26. novem ber 2006  
30. septem ber 2007  
28. septem ber 2008  
26. apríl 2009

Prezidentské a parlamentné 
Prezidentské -  2. kolo  
Parlamentné 
Referendum
Prezidentské a parlamentné

R afael Correa

Salvádor 12. marec 2006  
18. január 2009  
15. marec 2009

Parlamentné
Parlamentné
Prezidentské

M auricio Funes

Guatemala 9. septem ber 2009  
4. novem ber 2007

Prezidentské a parlamentné 
Prezidentské -  2. kolo

A lvaro C olom

Honduras 27. novem ber 2005
28. jún 2009  
27. január 2010

Prezidentské, parlamentné a lokálně 
Coup ď état
Prezidentské, parlamentné a lokálně

M anuel Zelaya  
(zvrhnutý prezident) 
Porfirio Lobo Sosa

M exiko 2. jú l 2006  
5. jú l 2009

Prezidentské, parlamentné a lokálně 
Parlamentné

Felipe Calderón

Nikaragua 5. novem ber 2006  
9. novem ber 2008

Prezidentské, parlamentné a lokálně 
Lokálně

D aniel Ortega

Panama 22. október 2006  
3. máj 2009

Prezidentské, parlamentné a lokálně 
Prezidentské a parlamentné

Ricardo M artinelli

Paraguaj 20. apríl 2008 Prezidentské a parlamentné Fem ando Lugo
Peru 9. apríl 2009  

4. jún  2006
Prezidentské a parlamentné 
Prezidentské -  2. kolo

A lan García

Dom inikánská
republika

16. máj 2006  
16. máj 2008  
16. máj 2010

Parlamentné
Prezidentské
Parlamentné

L eonel Fernández

Uruguaj 25. október 2009 Prezidentské a parlamentné Tabaré V ásquez
V enezuela 5. decem ber 2005  

3. decem ber 2006  
15. február 2009  
decem ber 2010

Parlamentné
Prezidentské
Referendum
Parlamentné

H ugo Chávez

Zdroj: vlastně spracovanie podl’a oficálnych web stránok inštituúcií zodpovědných za volby 
v jednotlivých krajinách a data z www.electionguide.org.
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Tabul’ka č. 5 
Organigram Andského spoločenstva národov (CAN)

Prezidentská rada £ CAI\I

Komisia

Generálny sekretariát

Andské združenie na podporu ~)-

f  .............. "V
 ̂ Andská univerzita Simona Bolívara )

-c

Rada ministrov zahraničných vecí

Andský parlament

Tribunál

-Q Přechodná obchodná rada

Pořádná rada práce

^  Pořádná rada pre domorodé národy ^

Zdroj: vlastně spracovanie, http://www.comunidadandina.org/endex.htm

TabuFka č. 6 
Organigram Mercosuru

(  MERCOSUR )

(  Rada spoločného trhu — { Skupina spoločného trhu j

(  Komisia pre obchod } — Parlament

(  Administrativny tribunál práce } — ^Hospodársko-sociálne konzultačně fórum )

C Sekretariát ) —

Zdroj: vlastně spracovanie, http://www.mercosur.int/

1 7 4

http://www.comunidadandina.org/endex.htm
http://www.mercosur.int/


TabuFka č. 7 
Organigram Unasuruc Unasur

Zdroj : vlastné spracovanie, http://www.pptunasur.com/inicio.php?menu=30&idiom=l

Pracovné skupiny: 
infrastruktura,finančná stratégia, 

politika,energia,vzdelanie, 
zdravotnictvo a iné.
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