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Abstrakt 

 Tato práce se zabývá tím, jak Evropská unie (EU) ovlivňuje integraci zemí 

v méně vyspělých regionech světa. Nejdříve je zkoumán obecný potenciál EU 

v této oblasti. Jeho využití v praxi je následně ověřen na příkladu spolupráce 

s Radou Perského zálivu (GCC) a rozvojem tohoto uskupení. První část práce 

zkoumá politické a ekonomické změny ve světě od konce 80. let minulého století, 

které s sebou přinesly vlnu liberalizace světového obchodu, otevření rozvojových 

ekonomik a zrod nových fenoménů, především nový regionalismus a 

interregionalismus. Druhá kapitola se věnuje zahraniční politice EU, a jakým 

způsobem přistupuje ke spolupráci s rozvojovými zeměmi. V bezpečnostní oblasti 

je více rozpracována snaha EU šířit mír, prosperitu a stabilitu pomocí 

nevojenských prostředků, tedy principy soft diplomacy. V hospodářské dimenzi je 

ukázán postupný vývoj od nereciproční spolupráce s méně vyspělými zeměmi ke 

snaze uzavírat reciproční zóny volného obchodu. Prostřednictvím obchodních 

dohod, konzultací a jiné spolupráce se unie také snaží přispět v partnerských 

zemích ke změnám ve společnosti a k ekonomickým reformám. Třetí kapitola již 

aplikuje získané poznatky na GCC. Patrná je inspirace unii při vzniku rady a 

formování jejích orgánů. Na vývoji GCC a její spolupráci s EU je ukázáno, jak 

velký, a v jakých konkrétních oblastech, měla unie vliv na prohlubování 

ekonomické integrace Perského zálivu. A také jaký potenciál má vzájemná 

spolupráce do budoucna. 

 

Abstract 

The thesis researches how European Union (EU) influences the integration of 

countries in less developed regions of the world. First, the general potential of EU 



 

 

in this area is examined. Its practical realization is verified on the example of 

cooperation with the Gulf Cooperation Council (GCC). The first part deals with 

the political and economical changes in the world since the end of 80s, which 

brought a wave of liberalization in world trade, an opening of developing 

economies and the birth of new phenomena, especially new regionalism and 

interregionalism. The second chapter addresses the European Foreign Policy and 

its approach to cooperation with developing countries. The part about security 

stresses the effort of EU to spread peace, prosperity and stability without the use 

of military force (principle of soft diplomacy). In economical dimension, the 

gradual development from nonreciprocal cooperation with developing states to the 

effort to establish free trade areas is shown. EU tries to help its partners with 

social changes and economical reforms through trade agreements, consultations 

and other kinds of cooperation. The third chapter applies these findings to GCC. 

Clearly visible is the inspiration of EU during the establishing of GCC and during 

the creating of its institutions. It is shown on the development of GCC and its 

cooperation with EU how much and in which concrete areas has the union 

influenced the deepening of economical integration in the Persian Gulf.  And also, 

what potential has the cooperation in the future.  
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1. Vymezení tématu  

Ve své práci bych se chtěla zaměřit na to, zda vztahy Rady pro spolupráci 

arabských států v Zálivu (známé také jako Gulf Cooperation Council - GCC) 

s Evropskou unií napomohly k ekonomické stabilizaci, vývoji a prosperitě této 

integrace. Evropské hospodářské společenství, jehož členskou základnu tvořily 

výhradně vyspělé ekonomiky, v tomto případě iniciovalo kooperaci s integrací 

sdružující země pouze rozvojové. Ačkoliv sledovala Evropa v Perském zálivu 

především vlastní ekonomické a strategické zájmy, domnívám se, že tím nepřímo 

napomohla i k užší vzájemné ekonomické spolupráci partnerských států. A právě 

o ověření této domněnky budu ve své práci usilovat. Zajímalo by mě tedy, jestli 

liberalizace GCC navenek podnítila také odstraňování obchodních bariér mezi 

členskými zeměmi. 

2. Specifikace problému 

Šest států Perského zálivu (Kuvajt, Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské 

emiráty, Bahrajn a Omán) založilo v roce 1981 politicko-ekonomickou integraci s 

názvem Rada pro spolupráci arabských států v Zálivu (dále jen Rada) se sídlem 

v hlavním městě Saudské Arábie Rijádu. Členské státy si od tohoto kroku 

slibovaly zejména postupnou synchronizaci a podporu různých ekonomických 

aktivit, čímž chtěly dosáhnout celkového zlepšení svého postavení nejen v rámci 

regionu. Plánovaným vrcholem spolupráce se mělo stát zahájení měnové unie 

v roce 2010. Takto vysokých ambicí se státům sice dosáhnout nepodařilo, ale 

podepsání dohody o celní unii v roce 2003 a o společném trhu o pět let později 

mluví o jasném úspěchu organizace. Tomu, do jaké míry se tyto dohody skutečně 

podařilo implementovat do praxe, věnuji část své práce. 

V druhé polovině 80. let minulého století zahájilo Evropské hospodářské 

společenství (EHS) s Radou dialog o možném navázání ekonomických vztahů. 

Prvním větším úspěchem jednání byl podpis Dohody o vzájemné spolupráci 

v roce 1988.  Hlavním záměrem EHS bylo posílit stabilitu strategicky klíčového 

regionu a iniciovat spolupráci v oblasti energetiky, obchodu, průmyslu a v dalších 

nejen hospodářských odvětvích. Následná jednání o zóně volného obchodu byla 



 

 

záhy přerušena hlavně kvůli neekonomickým požadavkům EHS. O deset let 

později byla sice tato jednání obnovena, ale větších úspěchů dosaženo nebylo a 

dodnes se žádnou smlouvu o hlubších ekonomických vztazích uzavřít nepodařilo. 

Domnívám se však, že doposud probíhající spolupráce a samotná jednání se stále 

se zvyšujícími nároky, jež si Evropa na svého partnera klade, přispívají 

k hospodářskému vývoji integrace GCC.   

3. Cíl práce 

 Cílem mé práce je pomocí zvolené metody ověřit, zda ekonomická 

spolupráce s Evropskou unií napomohla členským zemím Rady Perského zálivu 

k prohloubení vzájemné kooperace, k harmonizaci společných politik, 

k liberalizaci i s jinými partnery a ke zlepšení jejich celkové obchodní situace. 

4. Formulace hypotézy a výzkumných otázek 

Hypotéza: Spolupráce s Evropskou unií napomohla k hlubší integraci, větší 

intenzitě a efektivitě vzájemného obchodu a harmonizaci vnější ekonomické 

politiky Rady Perského zálivu (GCC). 

 

Otázky:  

Změnila se povaha ekonomické integrace zemí GCC od zahájení spolupráce 

s Evropskou unií? Přispěla k tomu EU? 

Došlo vlivem toho k nárůstu vzájemného obchodu mezi členskými zeměmi GCC? 

Napomohla spolupráce k zintenzivnění obchodu s EU a přílivu zahraničních 

investic odtud? 

Stala se spolupráce s EU vzorem pro navázání kontaktu i s jinými zeměmi či 

uskupeními? 

5. Zamýšlená metoda zpracování tématu 

V této práci bych chtěla ověřit, zda spolupráce s EU přispěla k hlubší 

integraci a ekonomickému rozvoji Rady Perského zálivu. K tomu jsem zvolila 

metodu kvalitativní analýzy a to konkrétně případovou studii. Postupně budu tedy 



 

 

zkoumat, jaký vliv měla Evropská unie (nezávislá proměnná) na hloubku 

integrace, harmonizaci politik a intenzitu vzájemného obchodu (závislé 

proměnné). V závěru po vyhodnocení získaných výsledků potvrdím či vyvrátím 

mnou předpokládanou závislost těchto proměnných. 

Po představení samotné integrace a povahy zahraničních vztahů EU s tímto 

regionem se zaměřím na zmapování dosavadního vývoje vztahů s EU. Zvláštní 

pozornost budu věnovat ekonomickým dohodám a podmínkám, jež si EU pro 

jejich uzavření kladla a k jakým změnám díky nim ve vzájemném vztahu došlo. 

Poukážu na to, že kladením těchto podmínek motivovala EU prohloubení 

spolupráce členů GCC. 

Další část budu již věnovat vývoji samotné Rady zálivu od zahájení aktivního 

dialogu s EU. Nejdříve prozkoumám, zda a jak se proměnil její institucionální 

charakter. Dále se zaměřím na to, jestli mezi členskými státy došlo k harmonizaci 

některých oblastí hospodářství či ke sjednocení postupů při jednání se třetími 

zeměmi. Budu se samozřejmě věnovat i ropné otázce, zejména co se cenové 

politiky a množstevních omezení týká. Především kvůli překrytí části členské 

základny s jinými organizacemi zabývajícími se touto problematikou (např. 

OPEC) však přílišnou autonomii v rozhodování Rady jako takové 

nepředpokládám.   

 Abych mohla prokázat ekonomický důsledek spolupráce, zmapuji v další 

části nejdříve nárůst obchodu s EU a přílivu zahraničních investic, který nově 

ustanovená pravidla umožnily. Jeden z hlavních ukazatelů, který měří úspěšnost 

ekonomické integrace je objem a procento vzájemného obchodu mezi členskými 

zeměmi, porovnám tedy, k jakému vývoji v něm došlo.  

Chtěla bych také zjistit, zda se stala spolupráce s EU jakýmsi precedentem 

pro navazování kontaktů a uzavírání dohod i s jinými státy či integračními 

uskupeními. Zda tedy Evropa napomáhá k zapojení GCC do světového dění. Za 

tímto účelem zmapuji, jaké obchodní dohody a s kým GCC od té doby uzavřela.  

V závěru práce vyhodnotím všechny výsledky, ke kterým jsem svým 

zkoumáním došla a zjistím, zda a do jaké míry se mi podařilo ověřit mou 

hypotézu. Došlo-li tedy k nějakému institucionálnímu prohloubení integrace 

GCC, podařilo-li se harmonizovat některé hospodářské politiky, a jestli došlo 



 

 

k zefektivnění a nárůstu vzájemného obchodu Zvýšila-li se od počátku spolupráce 

s EU i vzájemná ochota k ekonomické liberalizaci i s jinými partnery. 

6. Předpokládaná osnova práce 

Úvod: Seznámení s cílem práce, s předpokládanou hypotézou, s otázkami a 

nastínění postupu. 

1) Charakteristika hlavních aktérů 

a) GCC 

b) Povaha zahraniční politiky EU vůči GCC 

2) Vývoj situace 

a) Historie vzájemných vztahů  

b) Změny v rámci GCC 

i) Institucionální změny 

ii) Změny obchodních pravidel v rámci GCC 

iii) Změny v koordinace obchodních politik vůči třetím zemím 

3) Ekonomické důsledky spolupráce 

a) Vliv na intenzitu obchodu a pohybu investic mezi GCC a EU 

b) Vliv na GCC 

i) Zintenzivnění vzájemné ekonomické spolupráce 

ii) Spolupráce GCC s dalšími partnery 

Závěr: Shrnutí práce a vyhodnocení výsledků. Zodpovězení stanovených otázek a 

potvrzení či vyvrácení hypotézy. 
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Úvod 

Evropská integrace představovala v mezinárodním prostředí něco zcela 

unikátního již ve svých počátcích v 50. letech 20. století. Tento status se jí díky 

svému neustálému vývoji podařilo udržet až do dnes. Během této více než půl 

století dlouhé a relativně úspěšné regionální spolupráce se situací v Evropě 

inspirovala řada uskupení států v méně vyspělých oblastech světa. Začaly tak 

vznikat nové regionální integrace, které byly více či méně postavené na 

evropském modelu. Ve své práci se zaměřím právě na to, jakou roli při jejich 

vzniku hrálo Evropské společenství a později Evropská unie (ES/EU).  

Hlavní pozornost však budu věnovat situaci po ekonomické a politické 

změně mezinárodního prostředí na přelomu 80. a 90. let, která umožnila 

spolupráci těchto doposud izolovaných regionálních integrací. Položím si otázku, 

jakým způsobem a v kterých oblastech ovlivnila tato nová kooperace s Evropou 

integrace v méně vyspělých oblastech světa. Pokusím se ověřit projevy této 

spolupráce v ekonomické, bezpečnostní a sociální oblasti, v institucionální 

podobě uskupení, ale také její vliv na prohlubování a zkvalitňování integrace. 

Mým předpokladem je, že EU členským státům GCC napomohla k zintenzivnění 

vzájemných ekonomických vztahů, prohloubení spolupráce a k harmonizaci i 

neekonomických oblastí. Své odpovědi budu hledat na příkladu spolupráce ES/EU 

s Radou Perského zálivu (GCC), na niž budu aplikovat principy nového 

regionalismu, interregionalismu a zásady a cíle Evropské zahraniční politiky. 

V první kapitole představím pojem regionalismus a jeho základní dělení na 

starý a nový. Poté zjistím, co bylo základními cíly a nedostatky starého 

regionalismu, na jakých principech fungoval a které události stály u jeho otevření 

a transformace v nový fenomén světové ekonomiky. Tuto změnu pohledu na míru 

otevřenosti domácího hospodářství navenek a faktory, které k této změně vedly, 

budu zkoumat postupně z pohledu vyspělého západní světa a z pohledu 

rozvojových zemí. Dále se budu věnovat zcela novému prvku světové ekonomiky, 

jehož zrod tato změna přístupu umožnila. Jedná se o takzvaný interregionalismus, 

který se zabývá především ekonomickými vztahy mezi aktéry z různých regionů.   

V druhé kapitole se podrobněji podívám na Evropskou zahraniční politiku. 

Bude mě zajímat, jaká jsou její specifika, cíle či oblasti zájmů, jak a kdo 
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rozhoduje o její podobě a jakým způsobem je uplatňována do praxe. Zjistím 

v jakých oblastech a jakým způsobem se EU snaží ovlivňovat země z méně 

vyspělých regionů světa a jejich vzájemnou spolupráci. Speciální pozornost budu 

věnovat problematice bezpečnosti. Ovlivnila-li ji výrazně změna mocenského 

uspořádání ve světě po skončení studené války. Druhou velkou podkapitolou bude 

ekonomická dimenze evropských vztahů a jejich proměna. Neméně důležitá je 

také snaha Evropské unie prostřednictvím vnějších vztahů šířit svou vizi ideální 

ho uspořádání společnosti. 

Ve třetí kapitole mé práce se již pokusím na příkladu Rady Perského zálivu 

demonstrovat, jakým způsobem se v praxi promítá vliv Evropské integrace na 

prohlubování a zkvalitňování vzájemné spolupráce států z méně vyspělých 

regionů a na jejich celkovou hospodářskou situaci. Nejdříve zjistím, jaké události 

stály u zrodu institucionalizované spolupráce v této oblasti a s jakými cíly do ní 

její aktéři vstupovali. Poté pomocí analýzy vývoje integrace GCC ověřím, do jaké 

míry se rada při svém vzniku a následném fungování inspirovala situací v Evropě. 

V návaznosti na to mě bude zajímat, zda se postupem času nevyvinula nějaká 

oblast spolupráce, ve které by se naopak Evropská unie mohla poučit od Rady 

Perského zálivu, protože té se v ní podařilo dosáhnout daleko většího úspěchu.  

Poslední podkapitolu věnuji již přímo politické, bezpečnostní, ale především 

ekonomické spolupráci obou integrací. Budu zkoumat její příčiny, podobu a 

postupný vývoj od jejich počátků koncem 80. let minulého století až do 

současnosti. Hlavní otázkou zde pak bude, zda a jak ekonomická spolupráce s EU 

napomohla členským zemím GCC k prohloubení vzájemné kooperace, 

k institucionální podobě, k harmonizaci společných hospodářských a obchodních 

politik či k jejich celkové ekonomické i sociální situaci. Zjistím také, v jakém 

stádiu se dnes ocitá EU-GCC spolupráce, se kterými hlavními problémy se potýká 

a co bude muset být učiněno a kým, aby byly tyto problémy odstraněny.  
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1 Regionalismus a Interregionalismus 

1.1 Regionalismus 

Regionalismus začal být identifikován jako jeden z přístupů k politice a 

mezinárodním vztahům po konci druhé světové války. „Regionalismus vypovídá o 

prioritách ekonomických subjektů, o strategiích vlád v hospodářské, politické, ale 

i bezpečností a obecně strategické oblasti.“
1
 Podle toho do jaké míry 

regionalismus zasahuje, do těchto oblastí rozlišujeme jeho dva vývojové stupně. 

Historicky prvním z nich netakzvaný mělký regionalismus (shallow regionalism), 

který prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu prostřednictvím odstraňování 

tarifních překážek a následnou expanzi firem či států na nové trhy.
2
  

Druhou úrovní je hluboký regionalismus (deep regionalism), který se začal 

objevovat až ke konci 20. století a je až na výjimky (Spolupráce Austrálie a 

Nového Zélandu
3
) omezen pouze na Evropu. V hlubokém regionalismu se kromě 

tarifních překážek obchodu odstraňují také ty regulativní a fiskální. Tím je 

vytvořeno mnohem příznivější prostředí pro mezinárodní korporace. Je k tomu 

však zapotřebí právní, regulační a institucionální harmonizace na celo-integrační 

úrovni. Členské země se tak musí vzdát daleko více svých pravomocí, které 

delegují do centra uskupení. To je jednou z hlavních příčin, proč se většina 

integrací spokojí s mělkým regionalismem.
4
  

1.1.1 Počátky regionalismu 

Pomineme-li první pokusy o násilné sjednocení evropského regionu ve 30. 

letech 20. století ze strany německé Třetí říše, můžeme skutečný vznik 

regionalismu zasadit do období po konci druhé světové války. Dnes nazýváme 50. 

a 60. léta minulého století etapou takzvaného starého regionalismu, jehož podstatu 

popisuje Manuela Spindler jako: „typ ochrany proti silám globalizace a 

konkurence, který reprezentuje snahu o národní protekcionalismus na regionální 

úrovni“.
5
 Je důležité si uvědomit, že jakákoliv regionální spolupráce znamenala 

                                                
1 KUČEROVÁ 2006: 71 
2 KUČEROVÁ 2006: 71 
3 Closer Economic Relations - CER 
4 BALDWIN 1993: 2-3 
5
 SPINDLER 2002: 12 
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v tomto období vytvoření preferenční oblasti členských států a důslednou 

diskriminaci všech třetích zemí. Regionalismus stál v přímém  rozporu 

s liberalizační snahou na multilaterální úrovni, kterou tehdy prováděla zejména 

organizace GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).  

Přestože byly během starého regionalismu položeny základy řady do dnes 

působících integrací; například Evropské unie, Andského společenství či 

Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), krize 70. let odhalily jeho značné 

nedostatky, které zapříčinily značné zpomalení integračních snah. Prvním 

limitem, starého regionalismu je jeho geografická svázanost, a sice snaha 

vybudovat silný, uvnitř liberální, ale navenek uzavřený blok sousedících států.  

Druhým problémem bylo nezapojení klíčových ekonomik, zejména Spojených 

států amerických a Japonska, do jakýchkoliv regionálních sdružení či bilaterálních 

obchodních dohod. Tyto země se rozhodly spolehnout se pouze na liberalizaci 

světové ekonomiky na multilaterální úrovni. Není proto divu, že postupně začaly 

útočit na diskriminaci uplatňovanou vůči nim ze strany nově vznikajících 

regionálních uskupení.
 6

  

Posledním velmi závažným omezením starého regionalismu je jeho výhradní 

zaměření na obchod se zbožím. Pokud zde docházelo k liberalizaci i jiných 

výrobních faktorů (služeb, kapitálu, pracovní síly a později duševního vlastnictví), 

dělo se tomu tak pouze nepřímo, prostřednictvím takzvaného efektu přelévání. 

Tyto „spillovers“ představují základ neofunkcionalistické teorie, jejímž autorem 

byl v roce 1958 Ernst Haas,
7
 která tvrdí, že spolupráce států v jedné, v našem 

případě ekonomické, oblasti společenské aktivity se přenese i do ostatních sfér 

lidské činnosti. Konečným cílem spolupráce je pak vybudování hospodářské a 

politické integrace zemí určitého regionu.  Tato teorie, byla však vytvořena na 

základě evropské zkušenosti a neúspěšná snaha ji aplikovat i v jiných částech 

světa prokázala, že se v žádném případě nejedná o teorii univerzální. Problémy 

této teorie se v 70. letech začaly objevovat i v Evropě. Ukázalo se, že členské 

                                                
6 HNÁT 2008: 10-11 
7
 HEYWOOD 2004: 169 
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země přeci jenom nejsou tolik ochotni vzdát se své suverenity a ani lidé se 

s myšlenkou jednotné Evropy nesžívali podle předpokladů.
8
  

1.1.2    Nový regionalismus 

Série krizí 70. a počátku 80. let zmrazila veškeré snahy států o prohloubení 

regionální spolupráce. Ohrožena byla dokonce i již zavedená liberalizace, protože 

členské země se pokoušely čelit nepříznivé hospodářské situaci zaváděním 

protekcionalistických opatření nejen navenek společenství, ale i vůči sobě 

navzájem. Neustále intenzivnější obchodní vztahy, zrychlující se komunikace či 

rapidní nárůst světové provázanosti a vzájemné závislosti jsou procesy, jež stály 

na přelomu 80. a 90. let u zrodu nového fenoménu globalizace.
9
 Tyto procesy také 

společně s rozpadem bipolárního světa, přeměnou mezinárodního ekonomického 

prostředí a neúčinností multilaterální liberalizace způsobenou neustále narůstající 

nerovnováhou mezi členy GATT
10

 donutily Spojené státy americké přehodnotit 

svůj postoj vůči regionalismu. Svou regionální strategii nezaložily na 

geografickém principu, ale na vyhledávání klíčových partnerů napříč kontinenty.  

I Evropské společenství bylo donuceno přehodnotit svůj přístup 

k regionalismu. Členské státy zjistily, že spíše než se snažit o obranu před těmito 

již zmíněnými procesy rodící se globalizace pro ně bude daleko výhodnější se 

situaci přizpůsobit a usilovat o její co největší využití ve vlastní prospěch. 

Představitelem nové éry evropského regionalismu se stal předseda Evropské 

komise 80. let Jacques Delors, za jehož působení byly podniknuty rozsáhlé vnitřní 

reformy společenství, kroky k dokončení společného jednotného trhu a byly 

položeny základy dnešní měnové unie.
11

  

Skutečné oživení a rozmach regionalismu můžeme pozorovat po konci 

studené války, kdy se do světové ekonomiky začaly volně zapojovat i doposud 

izolované země. Hovoříme o nástupu takzvané druhé vlny anebo vzniku nového 

                                                
8 BRESLIN, HIGGOT a ROSAMOND 2002: 2-3 
9 Vycházím z definice ekonomické globalizace podle OECD; zdroj: OECD Glossary of 

Statistical Terms 2003 
10 General Agreement on Tariffs and Trade - Všeobecná dohoda na clech a obchodu. V roce 

1995 nahrazena Světovou obchodní organizací (World Trade Organization - WTO). HEYWOOD 

2004: 173 
11

 HNÁT 2008: 11 
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regionalismu. S tímto pojmem poprvé přišel indický politolog Jagdish Bhagwati 

v roce 1993.
12

 

Hlavní snahou bylo vymezit se co nejvíce od předešlých pokusů o uzavřené 

integrace a vytvořit společenství států, které si vzájemnou spoluprácí pomohou 

tak, aby obstály po otevření svých ekonomik světové konkurenci. Můžeme 

identifikovat tyto základní znaky, kterými se nový regionalismus liší od starého 

geografického regionalismu: 

 Zapojení USA přineslo do nového regionalismu i překonání doposud pevně 

zakotveného rozdílného přístupu ve spolupráci vyspělých států 

s ekonomikami na podobné úrovni na jedné straně a s rozvojovým světem na 

straně druhé. Čím dál více se upouští od nerecipročních dohod a dochází ke 

zrovnoprávnění obou partnerů. Dnes tento přístup aplikuje například 

Japonsko, ale ve většině případů už i EU. 

 Zatímco v období starého regionalismu byly za jeho výhradní aktéry 

považovány státy a tedy politická sféra rozhodování, dnes se čím dál více 

zohledňují i globální instituce či zájmové a nevládní organizace, které 

ovlivňují regionální rozhodování.  

 Regionální integrace může prostřednictvím předjednávání pomoci při 

neochotě jednotlivých států liberalizovat v rámci multilaterálního 

vyjednávání ve WTO. 

 Nový regionalismus není vázán geografickými hranicemi a to mu umožňuje 

stát se globálním fenoménem.  

 Vznikají nové formy regionalismu; jmenovitě  bilateralismus, spolupráce 

pouze mezi dvěma státy, a různé formy biregionalismu, ve kterých se 

nejméně jedním aktérem stává již fungující regionální integrace.
13

   

Na těchto principech se začaly reformovat i ostatní stávající regionální integrace, 

které po počátečním zakladatelském nadšení během období reakce na úspěšnou 

spolupráci v Evropě upadly do neaktivity v 70 letech. Možná ještě důležitějším je 

však vznikání zcela nových, na zásadách nového regionalismu postavených 

integrací, jejichž četnost dosahuje takové míry, že dnes jen stěží nalezneme stát, 

                                                
12 KUČEROVÁ 2006: 81 
13

 TUSSIE 2003: 112-114 
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který by nebyl členem žádného regionálního uskupení. Problém je spíše opačný. 

Integrace se dost často překrývají a zejména v Africe a Latinské Americe je velice 

složité se v celé problematice vyznat. 

1.2 Přístup rozvojových zemí k regionalismu 

Změna přístupu k regionalismu ze strany rozvinutých tržních ekonomik se 

v návaznosti projevil v tom, že i rozvojové země v této problematice přehodnotily 

dosavadní dogmata. Hlavní snahou po druhé světové válce bylo zrovnoprávnit 

postavení zemí severu a jihu tak, aby těžily stejnou měrou benefity plynoucích 

z mezinárodního obchodu. Všeobecně se věřilo, že zcela volný obchod mezi 

vyspělými a rozvojovými ekonomikami je nemožný už jen z rozdílné povahy 

produktů, služeb a výrobních faktorů, kterými obě skupiny disponují. Pokud 

docházelo během starého regionalismu k obchodu Sever-jih, dělo se tomu tak za 

silně preferenčních a nerecipročních podmínek. Aby však mohlo dojít 

v rozvojových zemích k jakékoliv změně přístupu k regionalismu, muselo 

nejdříve nastat přehodnocení jejich celkové ekonomické doktríny. 

1.2.1 Od protekcionalismu k neoliberalismu 

V 50. a 60. letech minulého století se věřilo, že rozvojové země nemohou při 

otevření svých ekonomik obstát konkurenčnímu tlaku ve světové ekonomice. 

Proto se sdružovaly na regionální úrovni, aby vytvořily na venek velmi uzavřený 

prostor, v němž vybudují pomocí protekcionalistických opatření 

konkurenceschopné prostředí. Až poté se budou moci společně otevřít světu. Pro 

mobilizaci zdrojů, budování průmyslu, provádění ochranářských opatření a 

ostatních regulačních zásahů bylo zapotřebí silného aktivního státu. Velice 

populární byly strategie industrializace substitucí dovozu (Import Substituting 

Industrialization - ISI), ve kterých jsou mimo jiné nasazeny velmi vysoká cla na 

dovážené zboží. Autorem této teorie byl v roce 1950 Raúl Prebish a na 

postkoloniální země ji poté aplikoval Celso Furtado.
 14

 Zpočátku byly tyto 

strategie vcelku úspěšné, avšak ne za dlouho se ukázalo, že jsou finančně 

                                                
14

 KUČEROVÁ 2011: 76 
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dlouhodobě neudržitelné. S  jejich úpadkem začala stagnovat i celá regionální 

spolupráce.
15

 

 Názory na potřebu silné vnější ochrany rozvojových zemí napomohl vyvrátit 

až ekonomický boom států Jihovýchodní Asie, který byl nejmarkantnější v 80. 

letech.  Místní rozvojové země (Singapur, Hon-kong, Tchaiwan, Jižní Korea a 

postupně i další) se rozhodly na rozdíl od států Afriky a Latinské Ameriky ve své 

zahraniční ekonomické politice postupovat podle zásad neoliberalismu. Odmítly 

protekcionalistická opatření, svou ekonomiku otevřely a zaměřily ji na export 

svého zboží do vyspělých částí světa. Pro tyto rozvojové země se také stala velice 

důležitou spolupráce v oblasti přímých zahraničních investic, jejichž 

problematikou se starý regionalismus vůbec nezabýval. Tyto státy se staly 

rovnocennými partnery vztahů s ekonomicky silnějšími stranami a ukázalo se, že 

z tohoto vzájemného vztahu těží nakonec všichni zúčastnění. 
16

 

Postupně začal být neoliberální přístup prosazován i mezinárodními 

organizacemi, především Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem. 

Od 80. let minulého století tak můžeme hovořit o obratu k tržnímu a otevřenému 

hospodářství, o takzvaném Washingtonském konsenzu. Autorem tohoto termínu 

byl v roce 1989 John Williamson, když ve svém článku určil deset jeho zásad 

zahrnujících: rozpočtovou disciplínu, veřejné výdaje, daňovou reformu, pozitivní 

reálné úrokové míry, konkurenční směnné kurzy, liberalizaci obchodu, přímé 

zahraniční investice, deregulaci, privatizaci a vlastnická práva.
17

 

1.2.2 Nový regionalismus v rozvojových zemích 

S pozvolným přechodem na neoliberální ekonomickou doktrínu se 

regionalismus stává pro rozvojové země čím dál více atraktivní. Vzájemná 

spolupráce umožnila skupině států postupovat při otevírání svých ekonomik krok 

za krokem tak, že se byly schopny vyrovnat se se změnami a zamezit nežádoucím 

šokům. Integrace členům napomohla vytvořit větší a komplexnější trh, jenž se stal 

mnohem atraktivnější pro zahraniční investory. Tím, že se propojily jednotlivé 

menší trhy a byla legislativně zajištěna bezpečnost soukromých investic, došlo 

                                                
15 BOWLES 2002: 82-83 
16 BOWLES 2002: 82-83 
17

 BIRDSALL – de la TORRE – CAICEDO 2010: 7-8 
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totiž k prudkému nárůstu přílivu cizího kapitálu do členských zemí. Tyto nově 

nabyté finance se následnou reinvesticí do hospodářství postaraly o rozvoj celého 

regionu. Napojením neoliberální koncepce na regionalismus vznikla nová 

rozvojová strategie založená spíše na vlastní aktivitě zemí ve světové ekonomice 

než na pomoci zvenčí.
18

  

Jmenujme čtyři hlavní charakteristiky nového otevřeného regionalismu 

uplatňovaného rozvojovými zeměmi od druhé poloviny 80. let minulého století, 

které uvádí Paul Bowles (2002: 86-87). První z nich je již zmíněná zaměřenost 

regionalismu na vytvoření nejlákavějšího prostředí pro zahraniční investory a pro 

následný export vlastní produkce do vyspělejších částí světa. Oproti starému 

regionalismu se do integrací sdružují i ekonomicky a politicky velmi rozdílné 

státy. Jsou dokonce překonávány i severo-jižní rozdíly. Klíčovým precedentem 

v této oblasti bylo utvoření Severoamerické zóny volného obchodu (North 

American Free Trade Agreement - NAFTA) v roce 1994
19

.  

Institucionalizace ekonomické spolupráce mezi vyspělými a rozvojovými 

zeměmi umožnila snadnější, plynulejší a bezpečnější pohyb kapitálu na světovém 

trhu. Tímto se dostáváme ke třetí charakteristice, kterou je silná podpora ze strany 

soukromého sektoru, který se snaží zajistit co nejlepší podmínky pro své investic 

v zahraničí a jejich následnou ochranu. Svou aktivitou napomáhá dalšímu 

prohloubení spolupráce. Zatímco v období první vlny regionalismu vznikaly 

sdružení v rozvojovém světě jednotně podle evropského vzoru, vyznačuje se nová 

éra relativní strukturální svobodou. Je čím dál tím složitější určit, do které ze 

základních forem ekonomické integrace jednotlivá uskupení náleží. Státy si sami 

vybírají ty oblasti, jež budou liberalizovat či harmonizovat tak, aby to nejlépe 

vyhovovalo jejich specifickým podmínkám.
20

 

                                                
18 BOWLES 2002: 84-85 
19 V jedné integraci se sešly dvě velice vyspělé tržní ekonomiky Kanada s USA a rozvojová 

země v podobě Mexika. Až na ojedinělé výjimky (například volný pohyb osob mezi Mexikem a 

USA) bylo s Mexikem zacházeno stejně jak se zbylými dvěma členy. Spolupráce se ukázala být 

přínosnou pro všechny zúčastněné. 
20

 Bowles 2002: 86-87 
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1.3 Interregionalismus 

1.3.1 Počátky interregionalismu 

Podobně jako státy vedou i regionální integrace určitou vlastní zahraniční 

politiku. Jedná se buď o vztahy se třetími zeměmi, anebo o spolupráci s jinými 

regionálními integracemi či fóry. Tato spolupráce může probíhat 

institucionalizovanou či pouze konzultační formou. Z definice interregionalismu 

jako: „procesu rozšiřování a prohlubování politické, ekonomické a sociální 

spolupráce mezi mezinárodními regiony“
21

 vyplývá, že se budeme zajímat o tu 

část zahraniční aktivity zaměřenou na spolupráci se třetími zeměmi anebo 

integracemi nacházející se mimo daný region. Získáme tak tři formy zahraničních 

vztahů: 

 Spolupráce s regionálními integracemi jiného regionu – jako příklad lze uvést 

kooperaci mezi Evropským společenstvím a Sdružením národů jihovýchodní 

Asie od roku 1972 (AEM), které se stalo jakýmsi vzorem do budoucna. Pro 

tuto práci bude důležitá spolupráce mezi ES a Radou perského zálivu (Gulf 

Cooperation Council - GCC) započatá v roce 1988.  

 Vztahy se třetími zeměmi vně regionu - zde zmiňme navazování bipolární 

spolupráce ASEANU se silnými světovými ekonomikami.
22

  

 Přímé či nepřímé zapojení v jiném interregionálním mechanismu – do této 

kategorie spadá řada různých forem interregionální spolupráce. Jedním 

z příkladů může být kooperace EU-LAC, ve kterém od roku 1999 spolupracují 

evropské země s fórem pro Latinskou Ameriku (Latin America Cooperation 

LAC).
23

 

Počátky meziregionální spolupráce spadají již do 70. let. Regionalismus měl 

však kvůli rigiditě tehdejšího bipolárního uspořádání světa specifickou podobu a 

byl prováděn pouze ze strany Evropského společenství. Jednalo se o vzájemný 

dialog mezi ES a jinou regionální integrací či uskupením států. Jak již bylo 

řečeno, modelem pro tuto kooperaci se stala spolupráce se státy Jihovýchodní 

Asie - ASEANU.  

                                                
21 ROLOFF 2006: 18 
22 Například s Japonskem – 1973, s Austrálií – 1974, s USA – 1977 či s Ruskem 1991  
23

 HÄNGGI 2006: 34-37 
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Problémem však bylo, že se kvůli nepoměru v ekonomické vyspělosti a 

úrovni regionální integrace obou aktérů jednalo o nerovnovážný vztah. Evropští 

partneři spolu vzájemně nijak nespolupracovali a dost často ani nekomunikovali. 

Tento systém bývá nazýván „hub and spokes system“, kde Evropa ztělesňuje 

centrum (hub), které vše řídí a organizuje a ze kterého vychází paprsky či větve 

(spokes) do ostatních regionálních integrací. Jednalo se o systém zaměřený 

výhradně na zúčastněné aktéry, zejména na ES, jež si touto cestou upevňovala své 

světové postavení, a proto měl dosti omezený vliv na celkové mezinárodní 

ekonomické prostředí.
24

  

1.3.2 Nový interregionalismus 

Podobně jako teorie klasického regionalismu, která byla reformulována 

v druhé polovině 80. let, došlo v 90. letech také u interregionalismu k významným 

koncepčním změnám. Nutnost přehodnotit přístup byla způsobena zejména 

měnící se mezinárodní politickou situací a odlišným prostředím ve světové 

ekonomice. Rozpad bipolárního světového uspořádání zapříčinil nejen prudký 

nárůst v počtu nových regionálních integrací, ale znamenal také obrovský impuls 

pro stále sílící proces globalizace. Zatímco v období starého uzavřeného 

regionalismu, který chránil uskupení proti nežádoucím vlivům zvenčí, se dalo říci, 

že se jedná o jevy ve svých snahách protichůdné. Otevřením integrací se však celá 

situace změnila. V dnešní době se oba procesy ovlivňují, doplňují a posilují.
25

 

Pro globalizaci i regionalismus je společné, že negativně ovlivňují roli 

národního státu v dnešním světě. Státy jako takové ztrácí své mocenské postavení 

na mezinárodním poli právě ve prospěch větších uskupení. Čím dál méně států 

disponuje dostatečnou vlastní politickou silou, aby byly samostatně schopny 

prosadit své zájmy. Integrace a hlubší spolupráce se však stává nutnou zejména 

z ekonomického hlediska. Vlivem globalizace se stále více prohlubuje vzájemná 

závislost hospodářství jednoho státu na ostatních. Tato takzvaná interdependence 

zapříčiňuje, že ekonomické akce prováděné zemí individuálně bez ohledu na 

situaci ve zbytku světa se stává stále méně účinnou.  

                                                
24 HÄNGGI 2006: 32 
25

 ROLOFF 2006: 20-23 
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Důsledkem tohoto oslabení národních států došlo k přesunutí části jejich 

funkcí na regionální uskupení. Pro integraci je tak mnohem snazší dojednat 

obchodní podmínky s třetí zemí či jinou organizací, protože vystupuje jednotně za 

celou skupinu členů a disponuje celou jejich politickou a ekonomickou silou. 

Státy jsou tak v dnešní době donuceny spolupracovat hned na několika úrovních: 

na multilaterální, regionální a nově i interregionální.
26

   

Podobně jako v období starého interregionalismu hraje i v jeho nové éře 

Evropská unie nejaktivnější roli a představuje vzor pro ostatní. Vnitřní reformy 

zformulované v Jednotném evropském aktu (1986) umožnily ES zřídit nové 

nástroje společné obchodní politiky, prostřednictvím kterých začalo docházet 

k širší spolupráci napříč regiony. Dnes je dokonce v Evropě upřednostňována 

kooperace s celými integracemi než s jednotlivými státy. ASEAN následoval 

příklad ES a prohloubil spolupráci se svými dosavadními partnery a začal 

navazovat vztahy i s novými regionálními uskupeními. Oproti ES, se však u 

ASEANU zdaleka nejedná o stejně rozsáhlou a hlubokou spolupráci. Evropa totiž 

ve svých vnějších vtazích klade důraz kromě ekonomického rozměru také na 

zintenzivňování integrace svého partnera, na místní sociální či politické 

podmínky, na dodržování norem, standardů a lidských práv. 
27

 Do současného 

interregionalismu se však zapojuje čím dál tím více organizací a díky jejich velice 

rozdílné povaze a vlastnostem, které do vzájemných vztahů přináší, se můžeme 

setkat s mnoha variacemi tohoto nového fenoménu. 

 

  

                                                
26 ROLOFF 2006: 20-23 
27

 SANTANDER a PONJAERT 2009: 284-286 
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2 Evropská zahraniční politika a její vliv na jiné integrace 

K základním funkcím národního státu patři reprezentace obyvatel na venek a 

jejich politická, bezpečnostní a ekonomická ochrana před hrozbami ze zbytku 

světa. Těmito otázkami se zabývá zahraniční politika, která již od svého 

etablování v 50. letech minulého století představovala velice složitě konceptuálně 

uchopitelnou entitu. Ačkoliv existuje řada různých pohledů, většina teoretiků 

souhlasí s definicí, v níž je řečeno, že zahraniční politika se: „zabývá vládou 

prováděnými akcemi (v širším smyslu slova), které jsou zaměřeny na prostředí vně 

vlastního státu, za účelem toto prostředí udržet anebo nějakým způsobem 

proměnit.“
28

 I přes to, že je toto vymezení velice široké, co se činností týká, 

problémem je jeho striktní omezení aktéra, kterým zde může být pouze stát. 

Realita ukázala, že vnější vztahy jsou dnes nejen v Evropě utvářeny na více než 

jedné úrovni. 

V evropské integraci se postupně zformuloval do té doby bezprecedentní jev, 

který má sice mnoho prvků společné s národními zahraničními politikami, ale 

přináší s sebou i mnohá specifika. Velice obecná definice Evropské zahraniční 

politiky (European foreign policy - EFP) vymezuje její aktivity: „jako souhrn 

konkrétních civilních akcí, politik, postojů, vztahů, závazků a rozhodnutí ES/EU 

v mezinárodní politice.“
29

 Evropské zahraniční aktivity se postupně rozšířily do 

celé řady oblastí, lze proto říci, že FEP má dnes obdobné pole působnosti jako jiné 

národní zahraniční politiky, ne-li větší. 

2.1 Specifika Evropské zahraniční politiky 

Evropská zahraniční politika má klíčové charakteristiky, které ji činí 

unikátní. Je důležité si uvědomit, že EU má zcela ojedinělý status – není ani 

státem, ale ani klasickou mezinárodní organizací. Je specifickým aktérem na 

mezinárodním poli a proto nelze na vysvětlení jeho akcí uplatňovat pouze 

klasické teorie. FEP nemá jednotnou podobu, ale vyskytuje se ve třech základních 

formách. Každá z těchto forem je formulována jinými aktéry a vychází 

z odlišného procesu tvorby politiky. Tato rozdílnost byla mnohem markantnější 

                                                
28 CARLSNAES 2002: 335 
29

 GINSBERG 2001: 3 
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před zavedením Lisabonské smlouvy (2009), kdy ještě platilo troj-pilířové 

uspořádání EU. Různé formy totiž spadaly do odlišných pilířů.
30

 

 Ekonomická dimenze existuje již od počátku hospodářské spolupráce 

Evropského společenství. Ve struktuře patřila do prvního pilíře a ES/EU 

disponuje při jejím rozhodování nejvyšším stupněm suverenity ze všech tří 

dimenzí.  Z tohoto důvodu (aby integrace nenarušovala svrchovanost 

národních států v jejich zahraničních politikách) jsou často ekonomické 

aktivity unie nazývány „vnějšími vztahy“, což jim umožní určité odlišení od 

zahraničních politik. 

 Politická dimenze se nacházela ve druhém evropském pilíři, což poukazovalo 

na to, že se od předešlé politiky odlišuje nejen konceptuálně, ale i způsobem, 

kterým se o ní rozhoduje. Rozhodnutí v politické oblasti jsou vytvářena na 

intergovernmentálním principu a pravomocemi disponují samotné členské 

státy. EU slouží pouze ke koordinaci, ne k vytváření politik. Patří sem i 

společná bezpečnostní agenda. 

 Národní dimenze představuje souhrn zahraničně-politických aktivit 

jednotlivých národních států. Je zřejmé, že členové utvářejí a ovlivňují EFP. Je 

však možné, že EFP zpětně ovlivňuje a utváří národní politiky států? Tuto 

otázku řeší teorie europeizace, která je charakterizována jako: „proces, ve 

kterém se Evropská společná zahraniční a bezpečnostní politika posunula 

blíže k normám, politikám a zvyklostem ES bez toho, aby byla 

supranacionalizována“. Institucionalizace evropských hodnot a norem tak 

přispěla k tomu, že členské státy přehodnotily své postoje, preference a 

způsob, jakým sledují své zájmy.
31

    

Kromě těchto tří dimenzí, spadá do dnešní EFP ještě bezpečnostní či humanitární 

oblast a další záležitosti vyplývající z ideologického základu Evropy.
32

 

  Důležitý pro podobu Evropské zahraniční politiky je její více úrovňový 

(multi-level) charakter. Oproti samostatným státům se k národnímu a 

mezinárodnímu přidává ještě evropský stupeň vyjednávání.  Vzniká tak nový 

systém rozhodování s více centry, které nejsou hierarchicky uspořádané a jsou na 

                                                
30 WHITE 2004: 15-16  
31 GINSBERG 2001: 37-38 
32

 GINSBERG 2001: 38 
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sobě formálně nezávislé.  Fungování celého systému je založena na rozsáhlé 

komunikační síti, na aktivním zapojení hráčů a na jejich ochotě dosáhnout 

konsenzu. Tento více úrovňový systém umožní unii a jejím členům rozšířit 

aktivity své zahraniční politiky i nad rámec národního státu a mezinárodní 

organizace.
33

 Každá regionální integrace, která se alespoň do určité míry snaží 

koordinovat vnější vztahy svých členů, vytváří svůj specifický multi-úrovňový 

model rozhodování. 

2.2 Bezpečnostní dimenze EFP 

Abychom mohli analyzovat bezpečnostní složku Evropské zahraniční 

politiky a její vliv na ostatní, je potřeba ji nejdříve nadefinovat. Z čistě 

realistického pohledu se bezpečnostní politika omezuje striktně na využívání 

vojenské síly (hard security), která chrání stát proti fyzickému nebezpečí zvenčí. 

Pro akce EU je však toto vymezení zcela nedostačující, protože ta se rozhodla, ať 

už z nutnosti či z přesvědčení, prosazovat nenásilnou formu kolektivní evropské 

ochrany. Tím se však rozhodně její členské státy nevzdaly vojenské ochrany, 

pouze si v této velice citlivé oblasti ponechaly kompetence na národní úrovni.
34

  

V reakci na omezené realistické pojetí vznikl fenomén takzvané rozšířené 

bezpečnosti (enlarged security), která s sebou přináší i normativní složku. Jedná 

se o pět různých sektorů, vojenský, hospodářský, politický, společenský a sektor 

životního prostředí, které má stát sám či případně s pomocí regionální integrace 

prostřednictvím svých akcí zabezpečit. Tento nový přístup umožní rozšířit objekt 

cílené ochrany
35

, který byl v realistické definici omezen pouze na stát. Další 

výhodou rozšířené bezpečnosti je možnost identifikovat a eliminovat hrozby nejen 

zvenčí, ale i vycházející přímo z dané země.
36

  

2.2.1 Změny v koncepci evropské bezpečnosti 

Konec studené války znamenal rapidní omezení vojenského nebezpečí pro 

tehdy ještě Evropské společenství. V důsledku tohoto uvolnění mezinárodního 

                                                
33 KNODT a PRINCEN 2003: 6-7 
34 SJURSEN 2004: 59-62 
35 Nová bezpečnost umožní například výhradní zaměření na ochranu určité etnické, 

náboženské menšiny anebo sociálně slabší skupiny obyvatel.  
36

 SJURSEN 2004: 59-62 
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politického napětí a pominutí přímé fyzické hrozby integraci došlo k několika 

zásadním změnám v koncepci evropské společné bezpečnostní politiky. První 

změnou byla diverzifikace oblastí, kterými se SBP
37

 zabývá, což bylo umožněno 

již zmíněným rozšířením pojmu bezpečnost a zavedením takzvané soft security. 

Došlo k identifikaci nových bezpečnostních hrozeb, jejichž iniciátory již nejsou 

výhradně ostatní státy: sociální a ekonomická nerovnost, znečišťování a likvidace 

životního prostředí, migrace, etnické konflikty, organizovaný zločin, terorismus 

anebo šíření zbraní hromadného ničení.  

V důsledku rozšíření agendy, kterou se SBP zabývá, se změnily i postupy, 

kterými se EU snaží novým hrozbám předcházet. V období studené války, tedy 

přímé fyzické hrozby, se ES snažily zajistit svou bezpečnost prostřednictvím 

vojenských aliancí a zachováním rovnováhy sil. Se změnou mezinárodní politické 

situace se unie začala čím dál tím více přiklánět k institucionalizaci světové i 

vlastní bezpečnosti na multilaterální úrovni pomocí právně závazných dohod. 

Tento přístup se EU snaží šířit do zbytku kontinentu, ale i mimo něj.  Závěrečným 

trendem v dnešní SBP Evropy je posílení individuálního jedince na úkor 

suverenity států v oblasti mezinárodního práva a bezpečnosti. V rámci unie se tak 

její občan může dovolat spravedlnosti u nezávislých unijních soudů, jsou-li 

porušeny jeho základní občanská anebo politická práva a to i ze strany vlastního 

státu.
38

     

2.2.2 Soft diplomacy a lidská práva 

Evropská unie hraje v mezinárodním politickém systému roli tvůrce norem, 

etických zásad a postupů. Pomocí vyjednávání či spolupráce se snaží tyto normy 

dále prosazovat. Tím zajistit, aby je následovaly i státy mimo unii, aby je tyto 

méně rozvinuté země přijaly za své a integrovaly do svých právních systémů. 

K šíření evropských hodnot jsou využívány nástroje takzvané měkké diplomacie 

(soft diplomacy), která se ve svých postupech zříká militantní síly a místo toho se 

                                                
37 Mezi lety 1970- 1992 spadala bezpečnostní spolupráce ES společně se zahraniční agendou 

do Evropské politické spolupráce - EPS. Maastrichtská smlouva ukotvila druhý pilíř EU jako 

Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku – SZBP. Lisabonská smlouva (v platnosti od 2009) 
zavedla Společnou evropskou bezpečnostní a obrannou politiku. V této části práce však budu 

používat zkratku SBP pro společnou bezpečnostní politiku jako zastřešující pojem, i když se 

nejedná o žádný oficiální název. FIALA a PITROVÁ 2009: 592, 607 
38

 SJURSEN 2004: 65-67 
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uchyluje k: „ekonomickým, finančním, právním a institucionálním prostředkům, 

aby exportovala své hodnoty, normy či pravidla a tím dosáhla dlouhodobého 

kulturního vlivu na daném území.“
39

  

Problém této měkká diplomacie nastane, pokud se cizí státy rozhodnout 

evropské hodnoty nenásledovat, poruší-li stanovená pravidla mezinárodního 

systému a proviní se proti mírovým zásadám. V takové situaci je EU bez 

jakékoliv „tvrdé“ donucovací síly neschopna zasáhnout, i když se jedná o konflikt 

v její oblasti zájmů. Za dobrý příklad mohou sloužit války na Balkánském 

poloostrově v 90. letech minulého století, kdy se EU jako taková nebyla schopna 

nijak produktivně zapojit. Důležité je proto podpořit měkkou diplomacii i silnější 

společnou bezpečnostní a obrannou politikou. To se však evropským státům zatím 

moc nedaří.
40

 

Lidská práva a jejich prosazování hrála v evropské integraci vždy velice 

důležitou roli. Ta byla významně posílena v roce 1992, kdy EU vydala vlastní 

Chartu základních práv, která se stala právně závaznou po ratifikaci Lisabonské 

smlouvy (2009). Nad dodržováním charty dohlíží Evropský soudní dvůr a Soud 

první instance.
41

 Vydání těchto zásad se projevilo i v intenzitě prosazování 

lidských práv v externích vztazích unie. Postupně byly za těmito účely zřízeny 

tyto nástroje: 

 Právní ukotvení 

 Podmínky v obchodních dohodách a rozvojové pomoci – prostřednictvím 

podmiňovací doložky. 

 Pozastavení členství či partnerství – nově uzavřené dohody obsahují takzvané 

lidsko-právní klauzule, při jejich porušení dojde k dočasnému přerušení 

spolupráce. 

 Veřejná diplomacie EU – například na půdě OSN 

 Sankce – ekonomické a diplomatické
42

 

                                                
39 PETITEVILLE 2003: 134 
40 PETITEVILLE 2003: 137 
41 Původní název Evropský soudní dvůr byl Lisabonskou smlouvou (2009) změněn na 

Soudní dvůr Evropské unie. Stejně se tomu stalo i v případě Soudu první instance/prvního slyšení, 

který nově nese pouze název Tribunál. 
42

 MATLARY 2004: 143-144 
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Neopomenutelnou pozici mají lidská práva také na mezinárodní úrovni. 

Zatímco dříve byly akce států opodstatněny pomocí prosazování národních zájmů, 

v dnešní vysoce informované společnosti už to zdaleka nestačí. Země musí své 

jednání normativně podložit tak, aby získaly pro své akce podporu veřejného 

mínění. Rozhodne-li se vláda zapojit svůj stát do nějakého vojenského konfliktu, 

pro veřejnost tak nebude činit kvůli ochraně ekonomických zájmů svých 

obchodních společností, ale kvůli prosazování lidských práv, demokratických 

zásad a evropských hodnot. Tímto způsobem si na svou stranu přikloní názory 

nejen svých občanů, ale i ostatních zemí světa. Díky tomuto a díky legislativnímu 

ukotvení lidských práv v národním/unijním právním systému získá stát/unie 

kýženou legitimitu pro svůj zásah.
43

 

2.3 Ekonomická dimenze EFP 

Základním důvodem pro vznik evropské integrace bylo v rámci členských 

států harmonizovat a liberalizovat hospodářské politiky a tím nastartovat 

ekonomický růst regionu. Díky tomuto faktu jsou státy v této oblasti (původně 

v prvním pilíři) mnohem ochotnější vzdát se části své suverenity ve prospěch 

společenství a rozhodnutí zde probíhají více méně na supranacionální úrovni
44

. Již 

Římská smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 

stanovila Společnou obchodní politiku (SOP) jako jeden z faktorů budoucí celní 

unie,
45

 k jejímuž dovršení došlo v roce 1968. SOP zahrnuje společný obchodní 

sazebník, uzavírání obchodních dohod se třetími zeměmi či ostatními 

regionálními integracemi, ochranu evropského trhu před nebezpečím zvenčí a 

kooperaci při poskytování výhod a pomoci nečlenům.
46

 

 Přináší regulaci a dohled nad vlastnickými právy podporou trhu a regulačního 

systému. 

 Podpora hospodářského rozvoje maximalizací zaměstnanosti a růstu 

prostřednictvím stabilizace ekonomiky či zamezováním nežádoucích výkyvů. 

                                                
43 MATLARY 2004: 147 
44 Supranacionalismus je jinými slovy nadstátnost. Schopnost určitých orgánů nadaných 

nadnárodní nebo globální jurisdikcí vnucovat svou vůli národním státům. HEYWOOD 2004: 461 
45 ES 2002: Hlava IX. 
46

 KÖNIG, LACINA a PŘENOSIL 2007: 175-178 
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 Poskytování konkurenčních výhod tím, že odstraňuje bariéry volného pohybu 

výrobních faktorů v unii. 

 Kolektivní bezpečnost a autonomie uvnitř i navenek.
47

  

Evropská unie tak dnes přejímá či rozšiřuje některé základní ekonomické 

funkce státu a svými akcemi ovlivňuje nejen vlastní členské země, ale i s ní přímo 

či nepřímo sousedící partnerské státy. 

2.3.1 Vývoj evropských vnějších vztahů 

Pro tuto práci jsou velice důležité externí ekonomické vztahy Evropského 

společenství/unie vůči třetím zemím a jiným regionálním integracím. Podobně 

jako jiné oblasti evropské činnosti prodělala od svého počátku i tato polit ika 

značné změny. Až do konce 90. let spolupracovalo ES výhradně s méně 

rozvinutými zeměmi a to prostřednictvím preferenčních obchodních dohod. Tato 

kooperace byla spíše jakýmsi prostředkem rozvojové pomoci a byla zaměřena 

primárně na specifickou skupinu, takzvané země ACP. Do této skupiny patří ty 

chudé státy Afriky, Karibiku a Pacifiku, které váže s ES společná koloniální 

minulost.
48

  

První obchodní dohody mezi ES a 18 zeměmi ACP z Yaoundé z let 1963 

(Yaoundé I) a 1969 (Yaoundé II) garantují oběma smluvním stranám rovné 

obchodní podmínky. Následující vzájemné dohody byly však jíž založeny na 

nerecipročním volném a bezcelním přístupu většiny produktů z ACP na evropský 

trh. Samotné rozvojové země zůstaly vůči výrobkům z ES tarifně chráněny. 

Postupně tak byly mezi Evropským společenstvím a státy ACP uzavřeny čtyři 

smlouvy z Lomé (1975, 1980, 1985 a 1990). Poslední smlouva Lomé IV. platila 

na deset let do roku 2000 a po jejím vypršení přešla Evropská unie již na nový 

model spolupráce.
49

 

Postupem času se totiž zjistilo, že cesta protekcionalismu není tou 

nejúčinnější formou rozvojové pomoci a že prostřednictvím liberalizace bude 

dosaženo daleko lepších výsledků, jak již jsem napsala v části 1.2.1. této práce. 

Důkazem tomu byly rostoucí ekonomiky navenek otevřených asijských států a 

                                                
47 SMITH 2004: 81 
48 Dnes se jedná o 79 zemí - 48 z Afriky, 16 z Karibiku a 15 z Pacifiku. Většinou jsou 

bývalými koloniemi Velké Británie, Francie a Belgie. 
49

 KUČEROVÁ 2010: 184-185 
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stagnující hospodářství chráněných zemí ACP. Navíc byly preferenční dohody 

v rozporu s liberalizací na multilaterální úrovni. Evropská obchodní politika byla 

nejvíce napadána ze strany států Latinské Ameriky, které s pomocí Spojených 

států Amerických celý spor o diskriminační zacházení dohnaly až před orgány 

GATT a později i WTO.
50

  

Pod tlakem zvenčí a vlivem dosavadních neúspěchů došlo k přehodnocení 

postupů unie v ekonomické spolupráci s třetími zeměmi. V roce 2000 byla 

zahájena nová éra podepsáním Dohody z Cotonou se 77 zeměmi ACP, která 

položila základy individuálním nepreferenčním dohodám o volném obchodu, jež 

by měly být dokončeny do roku 2020.
 51

  

2.3.2 Eurodohody a ostatní Asociační dohody 

Během 90. let uzavřela EU také řadu dalších obchodních dohod, ve kterých je 

jejich partner zvýhodněn tím, že ke snižování bariér trhu dochází rychleji na 

straně EU než na jeho. Proto je schopen déle si udržet ochranu svého hospodářství 

a lépe se tak připravit na budoucí konkurenční prostředí.
52

 Jednalo se především o 

spolupráci s nově demokratickými zeměmi střední a východní Evropy 

prostřednictvím takzvaných eurodohod. Tyto státy se totiž postupně začaly 

připravovat na svůj budoucí přístup k unii.
  

Další speciální kategorii spolupráce tvoří stabilizační a asociační dohody, 

které EU postupně uzavírala se státy, které vznikly na Balkánském poloostrově po 

rozpadu bývalé Jugoslávské socialistické republiky v letech 1991-1992.
53

 S těmito 

zeměmi byly dojednávány podmínky spolupráce individuálně tak, aby přesně 

odpovídaly každé z nich. Kvůli bezpečnostní nestabilitě celého regionu si zde EU 

také kladla na své partnery mnohem větší nároky v neekonomických oblastech, 

například na dodržování lidských práv či mezinárodního práva. Budoucí členství 

těchto států v unii bylo ve smlouvách sice připuštěno, ale rozhodně nebylo 

garantováno.
54

  

                                                
50 Nejznámějším příkladem jsou takzvané banánové války, ve kterých se na stranu latinsko-

amerických zemí postavily i Spojené státy. Ty hájily zájmy svých firem, které zmiňované banány 

z Latinské Ameriky exportují. 
51 PETITEVILLE 2003: 128-129 
52 KUČEROVÁ 2010: 188 
53 BBC NEWS | Europe 2006 
54
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Postupně tak bylo na Balkáně uzavřeno šest těchto dohod. První z nich 

s Makedonií (oficiálně Bývalá jugoslávská republika Makedonie) vstoupila v 

platnost v roce 2004, následovaly smlouvy s Chorvatskem (2005), Bosnou a 

Hercegovinou (2008), Albánií (2009), Černou Horou a Srbskem (obě smlouvy 

vstoupily v platnost v roce 2010).
55

  

Pro Evropu byla vždy velice důležitá oblast Středomoří, se kterou ji váže 

dlouhá a pestrá minulost. I dnes je proto snaha udržovat si s těmito státy dobré 

ekonomické i politické vztahy. Ve vzájemné kooperaci hraje EU roli vyspělejší 

země se silnějším hospodářstvím, a proto své partnery ve vzájemných dohodách 

mírně zvýhodňuje a snaží se jim pomoci k celospolečenskému rozvoji. Konečným 

cílem je vybudovat silnou a stabilní oblast Středomoří. Prostřednictvím toho 

vyřešit i dnešní problémy, především stále rostoucí imigraci, které Evropa musí 

kvůli chudobě a nestabilitě této oblasti řešit. Spolupráci zde EU řeší 

prostřednictvím asociačních dohod se zeměmi severní Afriky (Alžírsko, Maroko, 

Tunisko a Egypt), Blízkého východu (Sýrie, Libanon, a Jordánsko). S Izraelem již 

funguje od roku 2000 čistě reciproční spolupráce.
56

 Evropská unie rovněž 

spolupracuje s regionálním uskupením Středního východu – s Radou Perského 

zálivu (GCC). O další této spolupráci ve třetí kapitole této práce.  

2.3.3 Vývoz evropských standardů 

Požadavek Evropské unie na dodržování určitých základních norem a 

standardů od svých obchodních partnerů je podstatným nástrojem, kterým unie 

pozitivně ovlivňuje kvalitativní vývoj ekonomik rozvojových zemí. Jedná se 

zejména o standardy ochrany spotřebitele, pracovní podmínky, normy kvality 

zboží a nezávadnosti potravin či ochranu životního prostředí. Přestože zvýšením 

požadavků na podmínky výroby dojde k nárůstu nákladů, stejně se k tomu země 

uchýlí kvůli příslibu jednoduššího přístupu na evropský trh. 

Výše popsaný fenomén vysvětluje takzvaný kalifornský efekt. Jak již název 

napovídá, tato teorie pochází ze Spojených států, které po zvýšení vlastních 

standardů zakázaly přístup neodpovídajícím produktům na svůj trh a tím donutily 

ostatní importéry zavést stejná opatření. Byly identifikovány tři podmínky, které 

                                                
55 Evropská komise 2010 
56
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musí být splněny, aby kalifornský efekt fungoval. Protože EU splňuje všechny 

předpoklady, tedy má velký a lukrativní trh, její standardy jsou dodržovány 

vlastními producenty a dochází v ní k aktivní harmonizaci norem mezi členskými 

státy, stává se aktivním šiřitelem standardů v mezinárodním prostředí a tím 

přispívá ke globálnímu zvýšení bezpečnosti a zdraví lidí.
57

   

2.4 Evropský socioekonomický model a jeho šíření 

Jedním ze způsobů, kterým se Evropská unie snaží pomoci k rozvoji méně 

vyspělých regionů, je šíření podoby uspořádání své společnosti a vztahů v ní. 

Dědictvím společné evropské minulosti je zformování unikátního 

socioekonomického modelu, pro který je specifická snaha kombinovat sociální 

soudržnost s rostoucím výkonem hospodářství. Jde o vyvažování zásad 

spravedlivé společnosti s nástroji ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. 

Přestože se tyto modely od sebe v EU liší na národní úrovni, můžeme 

identifikovat znaky, které jsou společné pro všechny z nich. Všeobecný přístup ke 

vzdělání, sociální podpoře a zdravotní péči, regulace zaměstnaneckých dohod, 

zaměření na konkurenceschopnost, výzkum, průmysl a rozvoj regionů, silná role 

státu a jeho rozpočtu, regulovaný finanční sektor s dominantním postavením bank, 

z daní financované veřejné školství a zdravotnictví, vysoká míra redistribuce či 

aktivní snaha o zapojení všech jedinců do společnosti (takzvaná sociální inkluze). 

Jak je patrné, evropský socioekonomický model zasahuje do celé řady oblastí a 

k jeho podpoře slouží různé instituce a politické aktivity na státní anebo krajské 

úrovni.
58

   

Vlivem globalizace, hospodářského vzestupu neevropských zemí a čím dál 

větším tlakem na konkurenceschopnost v 90. letech byla EU nucena zreformovat 

svůj dosavadní sociální model. Jeho základní principy však zůstaly nezměněny.
59

 

V roce 2000 vytvořila Evropská komise Lisabonskou strategii, která stanovila tyto 

prostředky k dosažení požadované modernizace: 

  Podpora informovanosti, výzkumu a vývoje tak, aby byly vytvořeny 

ekonomika a následně i celá společnost založené na vzdělání a vědomostech. 

                                                
57 VOGEL 1995: 263-269 
58 RODRIGUES 2009: 105, 109 
59
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Zahájení strukturálních reforem založených na konkurenceschopnosti a 

inovacích.  

 Modernizace evropského sociálního modelu, investování do lidského 

potenciálu a boj proti vyloučení jedinců ze společnosti (social exclusin).  

 Udržování zdravého ekonomického výhledu a příznivého růstu pomocí 

adekvátních politických prostředků.
60

 

Tato nová agenda také nabádá k šíření tohoto modelu ve třech různých 

rovinách. První z nich je úroveň vlastních členských států, kde dochází 

k uplatňování lisabonských zásad a jejich implementaci do národních právních 

systémů. Nová strategie rozvoje je zakomponovaná i v dohodách s kandidátskými 

zeměmi a v evropské politice sousedství, ať už ve vztahu se Středomořím anebo 

státy Balkánského poloostrova. Poslední rovinou je šíření prostřednictvím 

externích politických, ale hlavně ekonomických vztahů se třetími zeměmi či 

jinými regionálními integracemi. Normy jsou zakomponovány do bilaterálních 

obchodních jednání.
61

 

V roce 2007 vydala Komise Evropskou deklaraci o globalizaci, která dále 

rozpracovává Lisabonskou strategii zejména v oblasti forem jejího šíření. Její cíle 

spočívali ve vytvoření sítě recipročních dohod otevírajících trh, v prohlubování 

spolupráce s již existujícími partnery, ve zlepšení světových standardů ve 

finanční, technologické, sociální oblasti, v ochraně životního prostředí a 

vlastnických práv.
 62

 Nová agenda má být zapojena do společné obchodní, 

rozvojové, zahraniční a bezpečnostní politiky, ale i do vnějšího rozměru oblastí 

výzkumu, vzdělání, prostředí či zaměstnanosti.
63

    

                                                
60 Evropský parlament 2006 
61 Evropský parlament 2006 
62 Evropská komise. 2007 
63
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3 Vliv EU na státy Perského zálivu a jejich integraci 

V oblasti spolupráce Evropské unie s jinými regionálními integracemi bývají 

nejvíce analyzovány dohody se Sdružením národů jihovýchodní Asie ASEAN 

anebo s jihoamerickým Společným trhem jihu MERCOSUR. Ve stínu těchto dvou 

směrů kooperace bývá dosti často opomínána existence i jiných interregionálních 

dohod. Jednou z nich je právě i dialog vedený s Radou pro spolupráci arabských 

států v Zálivu (GCC)
64

 zahájen v roce 1988. O tomto uskupení, jeho spolupráci 

s ES/EU a o přínosu, který mu z této spolupráce vyvstal, bude pojednávat 

následující část mé práce.  

3.1 Rada Perského zálivu a její vývoj 

Oblast Perského zálivu je velice strategickou oblastí mezinárodních vztahů 

zejména kvůli své geografické poloze a obrovským nalezištím klíčových 

nerostných surovin. Aby státy tohoto regionu mohly lépe čelit sílícím politickým, 

ekonomickým i bezpečnostním hrozbám, rozhodly se pro vzájemnou spolupráci. 

V roce 1981 tak byla v Rijádu mezi zástupci Bahrajnu, Kuvajtu, Spojených 

Arabských Emirátů, Kataru, Ománu a Saudské Arábie podepsána dohoda 

zakládající GCC.  

Výhodou pro vzájemnou spolupráci v tomto regionu je fakt, že se podobně 

jako v začátcích evropské integrace jedná o země s velice podobnou kulturou, 

historií, náboženstvím, mezinárodními zájmy či politickým a sociálním systémem. 

Prostor GCC se dnes nachází na 2,5 milionech kilometrů čtverečních a v roce 

2008 zahrnoval 38,6 milionů obyvatel.
65

 Nízká populace by mohla navodit dojem 

nedůležitosti GCC v porovnání s daleko hustěji obydlenými regiony, následující 

fakta dokazují opak.  

Odhady hrubého domácího produktu společenství vytvořeného ve stejném 

roce se pohybovaly okolo 1 040 miliard amerických dolarů.
66

  Pokud ho 

                                                
64 V anglickém jazyce zní oficiální název uskupení: Cooperation Council for the Arab States 

of the Gulf, CCASG. Mnohem častěji se však používá zkrácené verze: Gulf Cooperation Council. 

Od tud je odvozená v této práci používaná zkratka GCC. 
65 The Cooperation Council For The Arab States of The Gulf - Secretariat General 2011 
66
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rozpočítáme na obyvatele, získáme velmi vysokých 27 000 dolarů.
67

 Jen pro 

porovnání HDP na obyvatele v České republice za rok 2008 byl podle Českého 

statistického úřadu 20 763 dolarů
68

. Sociálně-ekonomický systém tohoto regionu 

se však rozhodně nedá srovnávat s modelem, na který jsme zvyklý v Evropě. 

Nefunguje zde například sociální síť, příjmy země se kvůli autoritativním vládám 

monarchů nedostávají k jejím obyvatelům a ekonomické rozdíly ve společnosti 

jsou tak nesrovnatelně vyšší. Pouhé makroekonomické ukazatele nejsou v tomto 

případě schopny vypovídat o skutečné životní úrovni místních obyvatel. 

Důležitost této oblasti však leží zejména v jejich surovinových zásobách. 

Státy GCC disponují téměř polovinou zásob ropy všech členů Organizace zemí 

vyvážejících ropu (OPEC), která zahrnuje vedle zemí GCC, kromě Ománu, ještě 

Irán, Irák, Ekvádor, Angolu, Venezuelu, Nigérii, Alžírsko a Libyi. V roce 2009 

vykazovaly země OPEC téměř 80% veškerých celosvětových zásob ropy, jednou 

třetinou její produkce a téměř polovinou vývozu.
69

 Hegemonem GCC je beze 

sporu největší i nejlidnatější stát, Saudská Arábie, v jejímž hlavním městě Rijádu 

se nachází i sídlo integrace.
70

  

3.1.1 První fáze ekonomické integrace 

Chceme-li zkoumat příčiny zahájení institucionalizované spolupráce mezi 

státy Perského zálivu, musíme se zaměřit na politické a ekonomické události, 

které tomu předcházely. 70. léta minulého století byla poznamenána různými 

surovinovými krizemi a ropnými šoky, které znamenaly pro ekonomiky této 

oblasti, které jsou postavené na zdrojích, velkou nestabilitu a nejistotu. 

V důsledku rostoucích cen ropy se navíc vyspělé státy Evropy, Asie a Severní 

Ameriky snažily alespoň z části zbavit závislosti na tradičních ropu vyvážejících 

zemích. Ať už se zaměřily na jiné oblasti, ze kterých začaly dovážet suroviny, 

anebo technologickou inovací zredukovaly energetickou náročnost svých 

hospodářství, výsledkem byl jejich pokles poptávky po ropě ze zemí OPEC. Což 
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která tuto oblast zasáhla velice silně. 
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způsobilo také zbrzdění rozvoje zemí GCC, které se v reakci na to začaly 

integrovat. 

V chartě zakládající Radu Perského zálivu, která byla 11. 11. 1981 podepsána 

v Abu Dhabi (Spojené Arabské emiráty) jsou identifikovány tyto základní cíle 

integrace: 

 Podpora koordinace, integrace a vzájemné propojenosti mezi státy ve všech 

oblastech za účelem dosažení jejich jednoty. 

 Posílení a prohloubení již existujících vztahů a spolupráce v různých oborech 

mezi obyvateli z různých členských států. 

 Vytvoření společné regulace v oblasti: hospodářských a finančních záležitostí, 

obchodu, cel a komunikací, vzdělání a kultury, sociální a zdravotní 

problematiky, informačních technologií a turismu či v oblasti legislativních a 

správních záležitostí. 

 Povzbuzení vědeckého a technologického rozvoje v oblastech průmyslu, 

těžby, zemědělství či vodohospodářství a podpora spolupráce v soukromém 

sektoru.  

Na organizační struktuře GCC je jasně identifikovatelná její inspirace 

tehdejší podobou Evropského společenství. Nejdůležitější strategická rozhodnutí, 

které v ES/EU provádí Evropská Rada, zastává v GCC takzvaná Nejvyšší rada 

(Supreme Council), které se stejně jako v Evropě zúčastňují hlavy členských 

států. Součástí této rady je alternativa Evropského soudního dvora nazvaná 

Komise pro řešení sporů (The Commission for the Settlement of Disputes). Další 

stejnou institucí je Ministerská rada. Každodenní agendu, tedy práci evropské 

Komise, zastává v GCC Generální sekretariát, jehož záležitosti jsou také 

rozděleny do různých sektorů. Podobně jak tomu bylo v EU do zavedení 

Lisabonské smlouvy, funguje v Radě Perského zálivu princip jednoletého 

rotačního předsednictví. Největším úspěchem této dohody bylo zahájení zóny 

volného obchodu mezi členy GCC v roce 1983.
71

   

Z celé první ekonomické dohody mezi státy Rady Perského zálivu je patrné, 

že se bude jednat o pozvolný proces postupné harmonizace a spolupráce. Nejsou 

stanoveny žádné kvantifikovatelné cíle ani časové horizonty. Jedním z vysvětlení 
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může být také to, že i ES, velký vzor všech ostatních regionálních uskupení, 

procházela v 70. a prvních dvou třetinách 80. let integrační krizí. Avšak poté, co 

EU/ES prodělala řadu vnitřních reforem a posunula vzájemnou spolupráci na 

vyšší úroveň, stala se hlubší a intenzivnější integrace nejen možnou, ale i 

perspektivní i pro GCC.  

V roce 2001 tak byla podepsána zástupci členských států nová ekonomická 

dohoda, ve které byly již jasně vytyčeny integrační cíle do budoucna. Jedná se o: 

 Celní unii, jejímž cílem bylo do roku 2003 sjednotit celní tarify a procedury, 

zajistit volný pohyb zboží a princip národního zacházení uvnitř unie, 

synchronizovat vnější ekonomické vztahy členů a unifikovat uzavírání 

obchodních dohod se třetími zeměmi či jinými regionálními integracemi. 

 Společný trh má přinést rozšíření volného pohybu i do dalších hospodářských 

oblastí, zavést v nich princip národního zacházení a zamezit jakékoliv 

diskriminaci. 

 Společnou měnu, která s sebou přináší nejen sjednocování finančních politik 

a trhů, ale i bankovního a investičního zákonodárství.  

Další čtyři kapitoly dohody se zabývají i spoluprácí v dalších ekonomických i 

neekonomických oblastech. Silný vliv EU je zde patrný zejména v důrazu na 

vzdělání, technologický a vědecký pokrok anebo na podpoře dopravy, 

infrastruktury a komunikací. V osmém bodě jsou zmíněny drobné institucionální 

úpravy a zřízení soudní procedury na rozhodování sporů, je-li právní akt GCC 

v rozporu s národními zákony.
72

 

3.1.2 Spolupráce v oblasti bezpečnosti 

Pokud srovnáváme úroveň integrace Rady Perského zálivu a Evropského 

společenství, zjistíme, že ES má velký náskok ve většině oblastí, ale že tomu tak 

není rozhodně všude. K ekonomickému rozměru se i v GCC přidává neméně 

důležitá problematika bezpečnosti. Perský záliv se nachází uprostřed velmi 

nestabilní oblasti. Od 80. let zde probíhalo několik dosti závažných konfliktů. Pro 

příklad jmenujme zejména Íránskou revoluci (1978) a následný íránsko-irácký 

konflikt (1980-8)
73

 či iráckou invazi do Kuvajtu (1990-1)
74

. Ekonomická situace a 
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přímá vojenská hrozba tak donutily státy Perského zálivu ke vzájemné spolupráci, 

která byla oficiálně zahájena založením GCC 1981.
75

 

Zatímco západní Evropa se mohla po konci studené války orientovat na 

měkkou diplomacii a nebyla nucena nějak vážněji spolupracovat ve vojenské 

oblasti, státy GCC na tom byly a jsou zcela odlišně. Už od založení GCC bylo 

jeho členům jasné, že proti hrozbám zvenčí bude zapotřebí sjednotit a 

zkoordinovat své vojenské síly.  Nejdříve byly zahájeny společné výcvikové akce 

a vzápětí, v roce 1984 byla vytvořena takzvaná jednotka Poloostrovní štít 

(Peninsula Schield Force - PSF). Původně měl tento vojenský útvar 10 000 

vojáků rozdělených do dvou brigád. Byly zde zastoupeny všechny státy GCC a to 

z divizí pěchoty, obrněných jednotek, dělostřelectva a bojové podpory. 

O spolupráci státy usilují i v oblasti letectva a námořnictva. Pravidelně 

probíhají společné cvičné manévry. Země si vzájemně pomáhají při modernizaci 

svých sil a snaží se synchronizovat pozemní a námořní radarové systémy tak, aby 

byla vytvořena jednotná informační síť. Úspěchem v této oblasti se stal summit 

v Kuvajtu 1997, kde se rozhodlo o propojení obranných systémů členů GCC 

prostřednictvím vojenské komunikační sítě pro včasné varování. V dnešní době 

má společná jednotka Peninsula shield okolo 40 000 vojáků a její prozatím 

poslední vážnější akcí bylo zapojení do pacifikace protivládních protestů 

v Bahrajnu v březnu 2011.
76

  

3.1.3 Celní unie, společný trh a měnová unie 

Projekt celní unie byl oficiálně spuštěn 1. ledna 2003 s tím, že byly 

plánované tři přechodné roky, během kterých mělo dojít k jejímu postupnému 

naplnění. Tento předpoklad se sice ukázal být přeceněním integračních sil GCC, 

ale nakonec se celní unii podařilo dotvořit v roce 2007. Dnes je pro celé 

společenství stanoven jednotný celní tarif ve výši 5%, nejedná-li se o zboží 

osvobozené od celní povinnosti. Speciální kategorii tvoří vybrané tabákové 

výrobky, které jsou zatíženy 100% dovozním clem z důvodu, že jsou v některých 

zemích unie zakázány a v jiných ne.
77

  

                                                                                                                                 
74 eHISTORY 2011b 
75 LOW a LORRAINE 2011: 5 
76 GlobalSecurity.org. 2011 
77

 LOW a LORRAINE 2011: 19-20 



31 

 

Ačkoliv je celní unie oficiálně dokončena, potýká se s celou řadou problémů. 

Asi nejzávažnější z nich byl příslušnou komisí identifikován v roce 2008. Za 

naprosto nedostačující byly označeny procedury sloužící k vybírání a distribuci 

společných cel. Dalším problémem je, že členové se zcela nevzdali svých 

národních tarifů a nestandardizovali úplně své právní postupy. Některé státy 

rovněž pokračují v uzavírání separátních bilaterálních obchodních smluv s 

nečleny bez toho, aby byly ze strany GCC jakkoliv potrestány.  

Vliv Evropy je patrný i v tom, že do dohody o založení celní unie byly 

zakomponovány i prvky, jež přesahují tento stupeň ekonomické integrace a které 

měly umožnit snazší pohyb pracovní síly, kapitálu a zcela volný pohyb osob, 

který nesouvisí s jejich prací. Hlavním principem byla takzvaná ekonomická 

národnost (economic nationality), která spočívá v rovném zacházení s občany 

z různých zemí GCC. Lidé mají mít stejný nárok na práci v soukromém i vládním 

sektoru, na důchod a sociální podporu, můžou v jiné zemi vlastnit budovy a akcie, 

zakládat společnosti. Pro usnadnění volného pohybu osob byly zřízeny 

identifikační karty, které mají být do budoucna nahrazeny společnými pasy.
78

   

  V lednu 2008 byl v GCC spuštěn projekt společného trhu, který má za cíl 

usnadnit pohyb kapitálu mezi členskými zeměmi, přilákat více investic do země, 

zlepšit postavení GCC na mezinárodně-ekonomickém poli a potvrdit a dále 

rozšířit práva občanů. Velkou překážkou společného trhu je neochota zemí 

regulovat pro tento region klíčovou oblast přímých zahraničních investic. Státy si 

chtějí ponechat kontrolu nad ropným průmyslem a nad vlastnictvím pozemků. 

Problematickou je také rozdílná národní tolerance a zacházení vůči nemuslimům. 

I přes všechny komplikace se předpokládá, že společný trh pomůže státům GCC 

nastartovat ekonomiku, zvýšit vzájemný obchod, zajistit lepší alokaci zdrojů a 

celkově zvýšit jejich konkurenceschopnost.
79

 

Už první společná dohoda GCC předpokládala spolupráci v oblasti finanční, 

měnové a bankovní politice. Koncem 90. let a počátkem nového tisíciletí se 

začalo poprvé vážně uvažovat o realizaci vlastní měnové unie. Na základě 

úspěšného zavedení eura v EU bylo shledáno, že společná měna je dalším krokem 

k zefektivnění hospodářství integrace. Za termín potenciálního zahájení měnové 
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unie a společného platidla byl vybrán rok 2010. Evropská centrální banka se 

velice aktivně zapojila do celého plánovacího a přípravného procesu. Postupně 

došlo k fixování směnných kurzů měn GCC na dolar a tím k celkové stabilizaci 

systému. Kvůli nedávné ekonomické nestabilitě mezinárodního systému, rychle 

rostoucí inflaci, prudkému poklesu ceny dolaru a možná i kvůli ne příliš 

povzbudivému příkladu současných problémů v Eurozóně se však GCC rozhodla 

projekt společné měny odložit.
80

   

Po vzoru Maastrichtských kritérií EU byly i v GCC stanoveny podmínky pro 

vstup do měnové unie. Inflace nesmí o více než 2% přerůst průměr rady, úroková 

míra státu nesmí o více než 2% přesáhnout průměr tří zemí integrace s nejnižšími 

úrokovými měrami, vládní deficit musí být nižší než 3% HDP (5% pokud jsou 

nízké ceny ropy), veřejný dluh nesmí přerůst 60% HDP a státy musí tvořit 

devizové rezervy v hodnotě alespoň čtyřměsíčního importu.
81

 Zejména díky 

nedávné světové hospodářské krizi se však státům nedaří stanovená kritéria plnit. 

Omán se rozhodl již v začátku nepřidat do celého projektu měnové unie zejména 

kvůli ekonomické nepřipravenosti země. Spojeným Arabským Emirátům se na 

druhé straně nelíbilo, že byl za sídlo centrální banky GCC zvolen Rijád (hlavní 

město Saudské Arábie), a proto z celého procesu tvorby měnové unie 

odstoupily.
82

  

3.2 Spolupráce Rady Perského zálivu s EU 

3.2.1 Zahájení a rozměr vzájemné spolupráce 

První bilaterální vztahy mezi Evropským společenstvím a Radou Perského 

zálivu byly navázány koncem 80. let minulého století. Společná jednání úspěšně 

završilo podepsání Dohody o spolupráci v Lucemburku v roce 1988. Dohoda 

identifikuje tři hlavní cíle kooperace: 

 Posílení vztahů ES a GCC tím, že se zasadí do institucionálního a smluvního 

rámce. 

 Rozšířit a upevnit vzájemnou ekonomickou a technickou spolupráci zejména 

v oblastech: energetiky, průmyslu, obchodu a služeb, zemědělství, rybolovu, 
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investic, vědy a technologií a v oblasti ochrany životního prostředí. Činit tomu 

za vzájemně výhodných podmínek, ale zároveň brát ohled na rozdílný stupeň 

hospodářského vývoje obou partnerů. 

 Posílit proces ekonomického rozvoje a diversifikace GCC a tím posílit 

stabilizační roli, kterou hraje ve svém regionu.
83

 

Z těchto primárních cílů je patrné, že ES vedly ke vzájemné spolupráci nejen 

ekonomické motivy, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale také snaha 

stabilizovat strategicky velice důležitou oblast a ukázat, že euro-arabský dialog je 

možný. Jedná se tak ze strany Evropy o jasný případ soft diplomacy, o které již 

pojednávám v části 2.2.2. této práce. Tato dohoda je totiž vůbec první 

institucionální spoluprácí Evropy s arabskou regionální organizací. V dohodě byla 

také zřízena takzvaná Společná rada a setkání ministrů (Joint Council and 

Ministerial Meeting), kde se každoročně shází zástupci obou stran. Nejdříve je 

zde zhodnocen dosavadní vývoj, následně jsou navrhovány směry a strategie 

upevňování i dalšího prohlubování vzájemných ekonomických i jiných vztahů. 

Nejdříve by však bylo vhodné, odpovědět na otázku, jak, důležitým 

obchodním partnerem jsou vlastně státy Perského zálivu pro země EU a naopak. 

GCC je dnes pro EU pátým největším exportním trhem pro zboží. EU je na tom 

ještě lépe, kdy zaujímá, hned po Japonsku, druhou pozici importérů zboží do zemí 

GCC (2002).
84

 I přes to, že EU z Perského zálivu dováží ropu a jiné pohonné 

hmoty, udržuje si se zeměmi GCC především díky vývozu strojů a dopravních 

prostředků (polovina celkového vývozu) kladnou obchodní bilanci. Podobnou, 

téměř dvojnásobnou převahu má unie i v obchodu se službami. Překvapivá je však 

mírná negativní bilance EU vůči GCC v oblasti přímých zahraničních investic jak 

v tokovém či stavovém ukazateli.
85

 Ve vztahu vyspělé země s rozvojovou bývá 

obvyklejší, že více kapitálu plyne z bohatší země do chudší oblasti. V případě 

GCC a EU je tomu však naopak. 
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3.2.2 Cesta k zóně volného obchodu mezi EU a GCC 

 Společná dohoda z roku 1988, která vstoupila v platnost o rok později, 

zaručuje státům Perského zálivu zvýhodněný přístup na evropský trh 

prostřednictvím systému všeobecných celních preferencí (Generalised System of 

Preferences - GSP). Avšak oba partneři si byly, a stále jsou, vědomi velkého 

potenciálu, který spočívá v možnosti zřízení společné zóny volného obchodu 

(Free Trade Agreement - FTA). Rozhovory o ní začala už počátkem 90. let. 

Problémem se však ukázala být podmínka, kterou si pro další jednání stanovila 

EU. Která říká, že než s nimi bude zřízena zóna volného obchodu, musí mezi 

sebou státy Rady Perského zálivu nejdříve zřídit celní unii.
86

 Evropa potřebovala, 

aby GCC vystupovala v ekonomických vztazích jednotně na venek a tím nepřímo 

podpořila integraci jejich členů, protože je donutila zreformovat svou dosavadní 

spolupráci a nalézt nové cíle do budoucna. EU zde tím nastartovala vlnu 

prohlubování ekonomické kooperace. 

GCC se zavázala v roce 1999, že do šesti let
87

 mezi svými členy uzavře 

dohodu o celní unii a rozhovory o EU-GCC zóně volného obchodu byly díky 

tomuto příslibu následně obnoveny v roce 2002. Evropská strana přidala navíc do 

jednání další nové oblasti, kterých by se budoucí zóna měla týkat a které rozšiřují 

původní volný a bez tarifní pohyb zboží. Jedná se o oblast služeb, zadávání 

vládních zakázek a práv k duševnímu vlastnictví. Tato nová forma spolupráce 

bývá nazývána komplexní zónou volného obchodu. Když se EU rozhoduje o 

zřízení nové FTA ať už se třetí zemí anebo s regionální integrací, je vypracována 

zpráva hodnotící udržitelnost potenciálního volného obchodu a jeho dopad na obě 

strany.
88

 

 Výsledná zpráva hodnotící situaci mezi EU a GCC byla vydána v roce 2004. 

Úkolem analýzy je zhodnotit dopad na hospodářství, ale i na sociální sféru či 

životní prostředí. Snahou je maximalizovat pozitivní a minimalizovat negativní 

vliv potenciální zóny volného obchodu na státy GCC a EU, podpořit jejich 

ekonomickou prosperitu a zaručit dodržování zásad udržitelného růstu. Ve zprávě 

jsou mimo jiné identifikovány hlavní problémy ekonomik GCC, které by 
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spolupráce s EU mohla pomoci vyřešit. Jedná se o příliš jednostranné zaměření 

hospodářství na nerostné suroviny, neúměrně velký státní sektor, přílišné vládní 

plánování a regulace, nedostatečně rozvinutý finanční a bankovní sektor a kvůli 

tomu neschopnost přilákat větší množství dnes tak důležitých přímých 

zahraničních investic.
89

  

Hodnotící zpráva se zaměřila na tři okruhy, ve kterých se budoucí zóna 

volného obchodu projeví. Prvním z nich je samozřejmě ekonomická sféra. Podle 

provedené analýzy by v GCC mělo díky již fungující celní unii dojít k nárůstu 

vnitřního obchodu a snížení nákladů výroby především kvůli lepší alokaci 

výrobních faktorů či úspor z rozsahu. To by se po zřízení FTA s Evropskou unií 

mělo projevit ve zvýšení vývozu i neropných produktů z GCC na evropské trhy. 

Celý efekt by měl být v těchto státech dále podpořen následnými hospodářskými a 

sociálními reformami po vzoru EU. Budoucí vývoz z EU do zemí GCC bude sice 

trochu snížen, protože bude nahrazen vzájemným interobchodem těchto zemí. 

Toto počáteční snížení vývozu z EU do GCC by však mělo být ve výsledku 

převáženo zvýšením celkové poptávky po importu v zemích GCC.
 90

 

Druhou oblastí, které se evropská zpráva věnuje, je ochrana životního 

prostředí a udržitelnost krajiny, které mohou být zvýšeným obchodem ohroženy. 

Za hlavní problematiky byly identifikovány: nedostatek kvalitní vody, devastace 

pobřežních a mořských oblastí, zhoršení půdního fondu, neudržitelná spotřeba 

neobnovitelných zdrojů a rapidní nárůst urbanizace. Posledním okruhem 

zkoumání je dopad zóny volného obchodu s EU na sociální sféru zemí GCC. 

Země Perského zálivu mají problém s pracovním trhem, který se silně orientuje na 

zahraniční pracovníky, což způsobuje rostoucí nezaměstnanost domácích 

obyvatel. Studie ukazuje, že FTA by mohla pomoci tento problém řešit 

prostřednictvím zvýšení produkce textilního či petrochemického průmyslu a 

podporou služeb doprovázející dovoz zboží. Celkové řešení bude však možno 

pouze pomocí komplexních reforem celé sociální situace zemí.
91

   

                                                
89 Evropská komise. 2004a: 18 
90 Evropská komise 2004a: 21-22 
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3.2.3 Vliv světové finanční krize na ekonomiky GCC 

Jednání o zóně volného obchodu byla velmi poznamenána nedávnou 

světovou hospodářskou krizí, která odvedla pozornost států a jejich integrací od 

interregionalismu zpět k řešení vlastních problémů. Rada Perského zálivu začala 

být ovlivněna světovou finanční krizí v druhé polovině roku 2008 a to zejména ve 

dvou oblastech:  

 Finanční kanály - krize vedla k prudkému poklesu kapitálových toků a 

hodnoty aktiv, vyvíjet tlak na rozvahy bank GCC, a přispělo k prudkému 

stahování likvidity z regionu. 

 Ceny ropy - klesající poptávka po ropě způsobila propad cen ropy o více než 

100 amerických dolarů za barel,
92

 což donutilo země OPEC se dohodnout na 

rapidním snižování produkce a vývozu ropy. GCC tak přišla o značné zisky.
93

 

Rok 2009 plně prokázal, že ekonomiky zemí Perského zálivu jsou hluboce 

provázány se zbytkem světa a že je globální události velice ovlivňují. Ceny ropy 

se koncem 2008 podařilo opět stlačit pod 50 dolarů za barel, avšak od druhé 

poloviny roku 2009 ceny opět stoupají. Tento trend trvá až do dnes. 29. 4. 2011 se 

ropa prodávala za 113, 93.
94

  Kvůli pokračujícímu oddlužování globálních bank 

také státy GCC jen obtížně sháněly financování svých projektů, které jsou na tom 

závislé. Některé problematické oblasti regionu, především nedodržování závazků 

místních bank a firem či přílišné zasahování státu do finančního a bankovního 

sektoru, vedly ke snižování investičního hodnocení zemí světovými agenturami.
95

 

Snížení tohoto ratingu vede k menší ochotě investorů sem posílat svůj kapitál. 

 Finanční krize také odhalila potřebu větší transparentnosti v soukromém i 

vládním sektoru v zemích GCC, což je jeden z hlavních problémů, na který 

poukazuje EU při snaze o vytvoření vzájemné FTA. Pro budoucí stabilitu je také 

zapotřebí snížit závislost místních ekonomika na cenách ropy, která je dnes 

                                                
92 Nejvyšší hodnoty ropa dosáhla v červenci 2008 – 145, 29 amerických dolarů za barel. 

Zdroj: Crude Oil Price History. 2011 
93 GCC Economic Outlook 2009: 6 
94 Informace o cenách ropy: Crude Oil Price History. 2011 
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obrovská.
96

 Jedná se tedy opět o cíl, kterého by mohlo být dosaženo diversifikací 

hospodářství, které GCC Evropská unie dlouhodobě doporučuje. 

3.2.4 Současný stav jednání a výhled do budoucna 

Další prodlevu v jednání o FTA způsobují nové požadavky EU na rozšíření 

liberalizace i do sektoru služeb a investic. To způsobuje problémy, které na své 

řešení vyžadují delší časový horizont. Nejnovější vývoj navíc ukazuje, že GCC se 

začíná stále více orientovat na spolupráci s Asií a zde především s uskupením 

ASEAN, který na ně neklade tak vysoké ekonomické, ale hlavně neekonomické 

nároky, jak tomu činí Evropa.
97

  

Přestože došlo v nedávné době ke zpomalení prohlubování vzájemné 

hospodářské spolupráce mezi EU a GCC, kooperace pokračuje v jiných oblastech. 

V roce 1995 byl spuštěn projekt nazvaný Barcelonský proces. Byla podepsána 

deklarace mezi 15 zeměmi EU a 14 státy Středomoří, jejímž cílem bylo zajistit 

bezpečnost a prosperitu celého regionu. Spolupráce byla rozdělena do tří oblastí: 

politicko-bezpečnostní, ekonomicko-finanční a do oblasti sociální, kulturní a 

lidských práv.
98

  

Vrcholnou aspirací Barcelonského procesu v ekonomické oblasti bylo 

vytvoření Středomořské zóny volného obchodu do roku 2010. Francouzské 

předsednictví Evropské rady v druhé polovině roku 2008 znamenalo pro EU 

opětné obrácení pozornosti na tuto oblast. V roce 2008 tak byla schválena Unie 

pro Středomoří, která dále prohlubuje spolupráci zahájenou Barcelonským 

procesem.
99

 V roce 2004 bylo zahájeno Evropské strategické partnerství se 

Středomořím a Středním východem, jehož členem je i GCC a které prosazuje 

společné mírové řešení konfliktů v tomto regionu. Snahou je přispět zde 

k sociálním, politickým a ekonomickým reformám, které budou vycházet ze 

samotných společností a budou tak nejlépe vystihovat jejich potřeby.
100

 V roce 

                                                
96 AHMED 2011 
97 LOW a LORRAINE 2011: 32-34 
98 European Union – EEAS 2011 
99 KUČEROVÁ 2010: 187 
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2005 byl také v rámci Barcelonského procesu schválen Euro-středomořský kodex 

chování v oblasti boje proti terorismu.
101

  

Pro Radu perského zálivu by úspěšné dokončení Středomořské FTA jistě 

znamenalo pozitivní impuls pro zintenzivnění vlastní kooperace s EU. Myslím si 

také, že by pro ně bylo rovněž mnohem snazší, pokud by se pouze přidaly k této 

již fungující spolupráci či převzaly s mírnými úpravami její model a nemusely by 

tak problematicky vytvářet něco zcela nového, jak se tomu děje doposud.    

14. června 2010 proběhlo v Lucemburku zatím poslední pravidelné setkání 

představitelů EU (reprezentovanou nově jmenovanou Catherine Ashton) a hlav 

šesti členů GCC. V první části jednání byl zhodnocen dosavadní vývoj 

vzájemných vztahů a byl přijat Společný akční plán na období 2010 – 2013, ve 

kterém je navrhnuto jejich další budoucí prohlubování. Hlavními problematikami, 

ve kterých by mělo dojít k rozvoji, jsou energetika a jaderná bezpečnost. Dále se 

má pokračovat v kooperaci v záležitostech změny klimatu, ochrany životního 

prostředí, globální ekonomiky a financí či podpory obchodu a investic. O 

společné zóně volného obchodu je zde sice řečeno, že je žádoucí, ale nejsou 

stanovena konkrétní data jejího naplnění.
102

 

Následně byly na společném setkání vyjádřeny postoje vůči problematickým 

státům blízkého a středního východu a shoda na nutnosti prosazování mírového 

řešení konfliktů. Probrány byly zejména události v Izraeli, Iráku a Íránu. Bude 

dozajista velice zajímavé sledovat, jakým způsobem zreflektují obě strany 

protivládní protesty a revoluce, které postihly některé arabské země na začátku 

tohoto roku a konflikt v Libyi, až se sejdou na letošním společném jednání.
103

 

Obzvláště když jednou z těchto zemí byl členský stát GCC Bahrajn a na potlačení 

rebelů byly použity společné jednotky Rady, Peninsula Schield.
104
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102 Rada EU 2010 
103 Které proběhne někdy později tento rok ve Spojených Arabských Emirátech. 
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Závěr 

Ve své práci jsem zjistila, že evropská integrace má potenciál ovlivňovat 

ostatní, méně vyspělá uskupení ve světě při jejich vzniku a v institucionální 

podobě. Navázáním ekonomické, politické a bezpečnostní spolupráce může 

ES/EU přispět ke stabilizaci oblasti či k místnímu hospodářskému a 

společenskému rozvoji. Do jaké míry tento svůj potenciál naplňuje, jsem 

ověřovala na případě Rady Perského zálivu.  

Abych byla schopná zodpovědět své výzkumné otázky o vlivu vyspělejší 

regionální integrace na spolupráci zemí v méně rozvinutých regionech, musela 

jsem nejdříve nadefinovat regionalismus, jako jeden z přístupů k politice a 

mezinárodním vztahům po konci druhé světové války. Jeho první etapa, takzvaný 

starým regionalismus, jenž dominoval v 50. a 60. letech 20. století, bývá 

charakterizován jako typ ochrany proti silám globalizace a konkurence, který 

reprezentuje snahu o národní protekcionalismus na regionální úrovni a který tedy 

neumožňuje téměř žádnou hospodářskou spolupráci mimo samotnou oblast 

vlastního regionu.  

Nové ekonomické, bezpečnostní i společenské fenomény, které se začaly 

objevovat koncem 80. let a které později bývají označovány za projevy 

přicházející globalizace, vedly ke změně pohledu na regionalismus. Jednalo se 

zejména o intenzivnější obchodní vztahy, zrychlující se komunikace, rapidní 

nárůst světové provázanosti a vzájemné závislosti ekonomik i regionálních 

integrací, dále také rozpad bipolárního světa či neúčinnost multilaterální 

liberalizace a rostoucí nerovnováha mezi členy GATT. Zrodil se fenomén nového 

regionalismu, který se na rozdíl od svého předchůdce vyznačoval ekonomickým 

otevřením, novou meziregionální či severo-jižní spoluprácí a zapojením i v této 

oblasti doposud neaktivních vyspělých států (USA, Japonsko). 

Z pohledu rozvojových zemí byla situace trochu komplikovanější. Do této 

doby totiž panovalo přesvědčení, že nedostatečně vyspělé hospodářství není 

schopno konkurovat a ani přežít, bude-li na světovém trhu působit zcela otevřeně. 

Naopak vůči němu mělo být chráněno pomocí státních intervencí až do té doby, 

dokud nedosáhne patřičné ekonomické úrovně. K hospodářskému rozvoji měla 

pak jednotlivým státům pomoci vzájemná regionální spolupráce. K vyvrácení této 
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protekcionalistické teorie pomohl až nečekaný ekonomický rozmach zemí 

východní Asie, které se rozhodly jít cestou liberalizace a díky otevření svých 

hospodářství i aktivní proexportní politice prosperovaly daleko více než uzavřené 

a chráněné rozvojové ekonomiky.   

Se změnou ekonomicko-politického prostředí a přístupu k regionalismu přišla 

i vlna zakládání nových regionálních integrací. Vzorem pro ně bylo nejen 

v institucionálním uspořádání Evropské společenství. Tato nově vzniklá i ta již 

fungující a zreformovaná uskupení z různých částí světa spolu postupně začala 

spolupracovat. Do této doby byla mezi-regionální kooperace, takzvaný 

interregionalismus, omezena téměř výhradně na působení Evropského 

společenství, které zaujímalo ve vztazích se svými partnery zcela dominantní 

postavení. To se však změnilo v 90. letech, kdy došlo k podstatnému vyrovnání a 

zrovnoprávnění pozic účastníků vzájemné spolupráce. Evropští partneři ve svých 

aktivitách také přestali být zaměřeni pouze na EU a začaly komunikovat a 

kooperovat i mezi sebou navzájem. 

V druhé kapitole práce jsem zkoumala celou situaci z pohledu ES/EU; 

konkrétně tím, na jakých základech stojí evropská podpora méně vyspělých 

regionů a spolupráce s nimi. Evropská zahraniční politika je podobně jako celá 

integrace něčím specifickým. Vyskytuje se ve třech formách, v politické, 

ekonomické a národní, jež se každá řídí svými odlišnými pravidly. 

V bezpečnostních otázkách, které doposud spadají do kompetencí národních států, 

se EU od konce studené války postupně přesunula od uplatňování síly a vnímání 

ohrožení pouze ve vojenské sféře (hard security) k ekonomickým, finančním, 

právním a institucionálním prostředkům tak, aby exportovala své hodnoty, normy 

či pravidla a tím dosáhla dlouhodobého kulturního vlivu na daném území 

(takzvaná soft diplomacy).  

V ekonomické dimenzi evropské zahraniční politiky se Evropa vždy snažila 

využít větší hospodářské vyspělosti k podpoře méně rozvinutých regionů světa, 

kterým za zvýhodněných podmínek umožňuje přístup na svůj silný spotřebitelský 

trh. Od 60. let funguje spolupráce s bývalými evropskými koloniemi Afriky, 

Karibiku a Tichomoří. Evropská strana se v duchu nového regionalismu postupně 

snaží zrovnoprávňovat vzájemné vztahy tak, aby s nimi do roku 2020 mohla být 

vybudována již zcela reciproční zóna volného obchodu. Podobné preferenční 
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smlouvy (asociační dohody) byly v 90. letech uzavřeny se zeměmi výhodní 

Evropy, Balkánu a Středomoří. Chtějí-li však výrobci z třetích států dovážet své 

zboží na evropský trh, musí respektovat přísné unijní normy a bezpečnostní 

standarty, které tito výrobci v ideálním případě rozšíří i do své domácí země. 

Evropská unie se pak nepřímo zaslouží o zkvalitňování výroby ve světě.  

Prostřednictvím vnějších ekonomických vztahů se EU zejména od začátku 

nového milénia snaží šířit i svůj socioekonomický model a tím přispět 

k celospolečenskému rozvoji partnerských zemí a integrací. V Radě Perského 

zálivu jsou tyto reformy již dlouho zapotřebí. Přestože jsou země díky 

surovinovým zásobám velice bohaté, kvůli současnému uspořádání společnosti se 

tyto prostředky nedostanou k jejím obyvatelům. Sociální a ekonomické reformy, 

které zde EU navrhuje provést a u kterých chce asistovat, by tuto situaci změnily a 

pomohly by zvýšit životní úroveň obyčejných lidí. Tím, že by ke změnám došlo 

postupně prostřednictvím reforem, by se státy vyhnuly společenským nepokojům, 

jež v dnešní době ohrožují arabské země. 

Ve třetí kapitole jsem se snažila nalézt formy a oblasti, ve kterých se 

prostřednictvím interregionalismu projevuje Evropská zahraniční politika ve 

spolupráci s Radou Perského zálivu. Tato integrace šesti arabských států se sice 

nachází na nevelkém a převážně pouštním území, které je však pro světovou 

ekonomiku naprosto klíčové kvůli své strategické poloze a surovinovým zásobám. 

V době svého založení v roce 1981 se integrace kvůli neustálým konfliktům na 

Středním východě zaměřovala spíše než na konkrétní ekonomické cíle na 

stabilizaci a bezpečnost oblasti, k níž měla vzájemná spolupráce přispět podobně, 

jak se tomu stalo v západní Evropě po druhé světové válce. GCC převzala 

evropský model institucí až na parlament, jehož absence je z důvodů snahy udržet 

spolupráci na mezivládní úrovni pochopitelná. Poté co byla v roce 1983 zahájena 

v GCC zóna volného obchodu, se zde na dlouhou dobu přestalo hovořit o dalším 

prohlubování ekonomické spolupráce. 

V kvalitě ekonomické integrace sice Rada Perského zálivu za Evropou vždy 

dosti zaostávala, v oblasti bezpečnostní spolupráce se jí však podařilo dosáhnout 

mnohem větších úspěchů. Osobně si myslím, že je tomu tak, zejména protože EU 

na rozdíl od GCC nehrozí od konce studené války bezprostřední nebezpečí a 

národní autority nejsou přinuceny ohrožením vlastní existence vzdát se svých 
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pravomocí. GCC provádí společné výcviky a manévry, spolupracuje při 

modernizaci svých vojenských zařízení, propojuje obranné systémy a v roce 1984 

zřídila dokonce společnou jednotku, která dnes čítá okolo 40 000 mužů. 

Domnívám se, že by se EU do budoucna v této oblasti mohla přístupem GCC 

inspirovat. 

V druhé polovině 80. let došlo k navázání prvních institucionalizovaných 

vztahů mezi ES a GCC. Zatím se jednalo ze strany Evropy spíše o technickou a 

konzultační podporu a pomoc při řešeni problémů na Středním východě. Avšak 

nárůst důležitosti obchodu mezi oběma uskupeními přiměl EU i GCC v 90. letech 

k jednání o vytvoření vzájemné zóny volného obchodu. Evropa však nejdřív 

potřebovala, aby GCC vystupovala v ekonomických vztazích jednotně na venek. 

Stanovila proto pro společnou FTA podmínku, že v Radě Perského zálivu musí 

být zahájena celní unie, a tím nepřímo podpořila integraci jejich členů, protože je 

donutila zreformovat svou dosavadní spolupráci a nalézt nové cíle do budoucna. 

EU u nich nastartovala vlnu prohlubování ekonomické kooperace. 

V roce 2001 se tak státy GCC dohodly na klíčovém dokumentu, ve kterém 

byly zformulovány nové cíle vzájemné ekonomické spolupráce. Jednalo se 

nejdříve o celní unii, následně o společný trh a za nejvyšší cíl integrace bylo 

stanoveno zřízení měnové unie. Opět je zde nepřehlédnutelný vzor EU, která si 

postupně prošla stejnými stádii vývoje. Pět let po zahájení celní unie v roce 2003 

byl mezi zeměmi Perského zálivu spuštěn projekt společného trhu. Překážkami 

k jeho naplnění se ukázaly být především nedostatečná regulace přímých 

zahraničních investic, neochota států vzdát se vlastnictví ropných společností a 

pozemků či diskriminace založená na náboženských a národnostních odlišnostech. 

Prvotní úspěchy Eura na začátku nového tisíciletí podnítily zvýšení snahy o 

společnou měnu i mezi státy GCC. Po vzoru EU byla stanovena kritéria, které 

musí budoucí členové unie před vstupem splňovat a došlo k fixaci jednotlivých 

národních měn na dolar. Budování unie bylo přerušeno světovou finanční krizí, 

která zapříčinila ohromné výkyvy v cenách ropy, devalvaci dolaru, výrazné 

snížení přílivu zahraničních investic a neschopnost místních bank a firem 

dodržovat své závazky.  Navíc se začaly ukazovat i závažné problémy ve 

fungování Evropské měnové unie.  
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Většinu problémů, které se v GCC naplno projevily kvůli finanční krizi, 

navrhuje řešit EU již ve svých plánech na zónu volného obchodu mezi oběma 

integracemi. Upozorňuje právě na přílišnou zaměřenost místních ekonomik na 

těžební průmysl, nadměrnou roli státu či nedostatečnou regulaci bankovního a 

finančního sektoru. Podle zprávy vypracované unii by měla budoucí FTA s EU 

arabským státům pomoci zejména v oblasti ekonomické, ale i v oblasti sociální či 

v ochraně životního prostředí a udržitelnosti krajiny. Po určitém období 

úspěšného fungování zóny volného obchodu pak Evropa plánuje pomoct zemím 

GCC s celospolečenskými reformami, které institucionálně podpoří její 

hospodářské přínosy, nastartují další rozvoj těchto arabských států a přispějí ke 

stabilizaci regionu. 

Přestože jsou v současné době pozastavena jednání o zóně volného obchodu 

mezi GCC a EU, spolupráce pokračuje v neekonomických oblastech, především v 

otázce bezpečnosti. V roce 2004 bylo zahájeno Evropské strategické partnerství se 

Středomořím a Středním východem, jehož členem se stalo i GCC a které 

prosazuje společné mírové řešení konfliktů v tomto regionu. Pro GCC je pozitivní 

i ekonomická spolupráce Evropy se Středozemím, jež by se pro ni mohla stát 

vzorem do budoucna anebo ke které by se mohla časem připojit. 

Ve své práci jsem tedy zjistila, že evropská integrace díky svému úspěšnému 

fungování dokázala, že regionální spolupráce přispívá ke stabilizaci, větší 

bezpečnosti a celkovému ekonomickému rozvoji členských států. Stala se tak 

motivem a vzorem pro vznik dalších regionálních uskupení. Jedním z nich byla i 

mnou zkoumaná Rada Perského zálivu, na níž jsem ukázala přejímání evropského 

institucionálního modelu fungování a to, jaký vliv mají průběžné úspěchy a 

problémy ES/EU na spolupráci i v jiných regionech. Pokud zažívá Evropa 

úspěchy, pokračuje integrační aktivita i ve světě, ta se však pozastaví, když se 

v unii objeví větší problémy či začne-li zde kooperace stagnovat.  

Kromě tohoto nepřímého vlivu působí ES/EU na méně vyspělé integrace 

přímo, prostřednictvím vzájemné spolupráce. V GCC tak podnítila prohloubení 

ekonomické spolupráce arabských států tím, že si to stanovila jako podmínku 

vzájemné zóny volného obchodu. Dosavadní obchodní dohoda přispívá 

prostřednictvím zvýhodněného přístupu zemí GCC na evropský trh 

k hospodářskému rozvoji regionu. Budoucí FTA s EU má však daleko vyšší 
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potenciál. Nejen, že by zvýšila mezi-integrační obchod, mohla by také nastartovat 

vlnu strukturálních reforem v hospodářské, sociální, finanční či environmentální 

oblasti, které by rapidně zvýšily atraktivitu místních ekonomik pro zahraniční 

investory, ale i životní úroveň místních obyvatel. 
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