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Předmluva  5 

P Ř E D M L U V A  

 
Milé studentky a studenti, právě jste se začetli do prvních stránek (tedy doufáme, 
že nepatříte k těm, co čtou předmluvu až na závěr, nebo dokonce vůbec ne) 
studijního textu pro distanční vzdělávání pro kurz Geoekonomická 
makroregionalizace světa. 
Tento text je určen především pro studenty Politické a kulturní geografie, 
Ekonomické geografie a regionálního rozvoje a studenty učitelství geografie. 
V první kapitole se seznámíte se základní terminologií potřebnou pro absolvování 
kurzu a se základní logikou ekonomické makroregionalizace použité v tomto 
textu. Druhá kapitola využívá především názorného mapového zobrazení pro 
přehlednější pochopení rozdělení světa podle ekonomických kritérií. Třetí 
kapitola vás seznamuje s ekonomickými integracemi členěnými podle logiky 
příslušnosti ke světovým oceánům – při čtení této kapitoly pracujte s přílohami 
zařazenými na konci studijního textu. Své studium pak zakončíte ve čtvrté 
kapitole seznámením s institucemi, kterým je přičítán velký vliv na ekonomickou 
globalizaci, která úzce s tématem ekonomických regionů souvisí. 
 
Cíle studijního textu: 
Hlavním cílem tohoto studijního textu je jednak seznámit vás s logikou 
geoekonomické makroregionalizace a také sloužit jako referenční rámec dalšího 
studia ekonomických integračních procesů. 
 
Celý text je rozdělen do 4 kapitol, přičemž každá z nich vyžaduje určitý čas 
k prostudování. Předpokládáme, že kompletně byste celou studijní oporu měli 
zvládnout včetně splnění všech úkolů v rozmezí přibližně 40 hodin. V úvodu 
každé kapitoly si můžete přečíst její dílčí cíle, které vám dají zběžný přehled o 
jejím obsahu. Velmi doporučujeme využívat všech možností, které vám distanční 
text nabízí, zejména kontrolní otázky, jež slouží k zopakování a kontrole 
správného pochopení učiva. K jeho vnější kontrole vyučujícím kurzu budou 
sloužit korespondenční úkoly. Vyučující může využít ty, které jsou uvedeny 
přímo v textu, popřípadě může text doplnit o úkoly nové na základě zkušenosti 
s následným vedením tohoto kurzu.  
V textu se vyskytuje celkem mnoho anglických pojmů, vzhledem k zaměření 
současné vědy, to není nic neobvyklého, proto nebuďte překvapeni ani vy. Snažili 
jsme se sice o jejich důkladný překlad, ale mnohdy bylo lepší používat vzhledem 
ke své zažitosti anglický název místo českého. Nehledě na to, že znalost anglické 
terminologie patří ke vstupním požadavkům pro další studium integračních 
procesů. 
 
Po prostudování textu budete znát: 
•  Význam základních pojmů  týkajících se ekonomické 

regionalizace;  
• Budete mít přehled o integračních seskupeních ekonomického 

charakteru; 
• Hlavní globalizační mezinárodní instituce a jejich funkce; 

Čas potřebný  k prostudování uč iva předmětu: 
25 + 15 hodin (teorie + řešení úloh) 
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1 .  Ú V O D  A  T E R M I N O L O G I E   
( M O N I K A  Š U M B E R O V Á )  

 
V této kapitole se dozvíte: 
•  Význam základních pojmů  používaných ve studijním textu;  
• Způsoby diferenciace regionů;  
• Ekonomická kritéria regionalizace; 
 
Budete schopni: 
• Vysvě t l i t  význam slova region a regionalizace; 
• Vysvě t l i t  význam základních makroekonomických ukazatelů  

používaných při  regionalizaci.  
 
Klíčová slova této kapitoly: 
region, 
regionalizace,  
ekonomická kritéria regionalizace. 
 

Čas potřebný  k prostudování uč iva kapitoly: 
2 + 0,5 hodiny (teorie + odpovědi na otázky) 

 
 

 
Region 
Pojem region/Region patří v geografii k jednomu z nejvíce používaných pojmů. 
Může označovat malé, velké, homogenní i různorodé území. Jeho konkrétní 
význam je  dán spíše ve spojitosti s jeho adjektivem – specifikujícím jeho 
sektorovou příslušnost (rozeznáváme geomorfologické, klimatické, průmyslové, 
městské regiony) a předponou – specifikující velikostní měřítko, respektive jeho 
vztah k základní socioekonomické jednotce prostoru ke státu (makroregion, 
region, mikroregion, transregion).  
 
Nejmenší možná shodná neutrální definice pojmu by zněla: Region je základní 
jednotkou, na kterou lze rozdělit prostor.“1  
 
Potřeba rozlišovat regiony vyplývá z toho, že lidé žijí v konkrétních prostorových 
strukturách charakterizovaných fyzickogeografickými a socioekonomickými 
znaky, které ve svém souhrnu vytvářejí specifičnost daného území. Abychom 
                                                
1 ŠOTKOVSKÝ (2002), s. 69 

Průvodce studiem.  
Přečtení této kapitoly prosím nepodceňujte. Bez pochopení 
základních pojmů  použ ívaných v našem studijním textu by vaše 
práce mohla být  zpomalena či  text nesprávně  pochopen a nakonec 
by jste se stejně  nevyhnuli „cestě  zpět“ k této kapitole. 

region 
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mohli zkoumat závislost a souvislost jednotlivých složek a porovnávat je mezi 
sebou, musíme území členit do pokud možno přirozených celků. 
Pokud bychom v definici chtěli odrazit i onu vzájemnou závislost jednotlivých 
charakteristik území, použili bychom následující: Region jako součást krajinné 
sféry je charakterizován komplexem konkrétních přírodních a socioekonomických 
prvků a procesů, jejich specifickým rozmístěním, uspořádáním a mírou integrace. 
Tím vytváří vlastní prostorovou strukturu, která obsahuje vnitřní zákonitou 
podobnost a zároveň jej odlišuje od okolních prostorových jednotek (regionů).“2 
 
Regionalizace 
Regionalizací pak chápeme jako vymezování regionů podle jistých kritérií 
souvisejících se vznikem a vývojem daných jednotek. Hledisko při určování a 
vymezování regionů může být buď funkční (konkrétní regionální procesy) nebo 
účelové (podle účelu, kterého chceme vymezením regionu dosáhnout). 
 
Úkol k zamyšlení. 
Dříve než si přečtete následující řádky, pokuste se sami zamyslet nad smyslem 
regionalizace a možnosti jejího aplikovaného využití. 
 
Obecně lze říci, že regionalizace nám pomáhá najít odpovědi ve dvou oblastech. 
(1) V té první hledáme odpovědi a následně nástroje pro zmírnění ekonomických 
disparit a zajištění ekonomického rozvoje. Abychom tento úkol mohli začít plnit 
potřebujeme znát, co nejpřesnější popis jednotlivých regionů a vzájemnou 
závislost mezi znaky charakterizující nám jednotlivé regiony a jejich vnitřními 
procesy. 
(2) Druhá oblast je ovlivněna poznáním, že socioekonomický vývoj je doprovázen 
negativními vlivy na životní prostředí člověka.  Podrobným zkoumáním vlivu 
ekonomického rozvoje na prostředí v různých regionech a hlubším poznáním 
zákonitostí, můžeme těmto negativním vlivům předcházet, popřípadě přenášením 
poznatků v rámci best practice můžeme jejich negativní vliv alespoň zmírňovat. 
 
Diferenciace regionů 
Regiony můžeme diferenciovat podle řádových úrovní a podle typů vnitřní 
struktury – hovoříme o řádovostní diferenciaci a typové diferenciaci. 
Řádovostní diferenciace rozděluje regiony především podle velikosti (ale není to 
jediným cílem studia – sleduje také hierarchické vztahy mezi jednotlivými 
úrovněmi, důvody jejich vnitřní integrity, atd.).  Při studiu sociálněgeografických 
regionů požíváme nejčastěji diferenciaci na makroregiony, mezoregiony a 
mikroregiony. Jak už z názvu tohoto studijního textu vyplývá naše pozornost bude 
zaměřena na regiony nejvyššího řádu tedy makroregiony. Za makroregion 
považujeme prostorovou strukturu s diferencujícími prvky na nejvyšší úrovni.  
Typová diferenciace bezprostředně s diferenciací řádovostní souvisí. Komparace 
regionů můžeme provádět pouze v rámci stejné hierarchické úrovně. Nebudeme se 
zde podrobněji zabývat všemi druhy typové diferenciace. 
 
Část pro zájemce. 
Pro další studium typové diferenciace doporučuji zájemcům přečíst si 
ŠOTKOVSKÝ, s. 75 - 79. 

                                                
2 ŠOTKOVSKÝ (2002), s. 70 

regionalizace 

Diferenciace 
regionů 
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Z hlediska našeho účelu se zmíníme pouze o jednom typu regionů, o tzv. 
světových regionech. V případě výběru nejvyšší úrovně řádovostní diferenciace 
regionů tedy - makroregionů – se z některých regionálních procesů stávají procesy 
s globální působností. Jako regionalizační kritéria mohou být vybrána např. 
politická struktura, kulturní systém, hodnotový systém, hrubý národní produkt, 
úroveň vzdělanosti, úroveň dětské úmrtnosti, stárnutí obyvatel, roční příjem na 
obyvatele, příslušnost k regionálním uskupením a další. Kritéria regionalizace se 
vybírají v závislosti na cíli analýzy. V našem případě – geoekonomické 
makroregionalizace světa si budeme vybírat kritéria jednak ekonomická, známá ze 
studia makroekonomie – tedy HDP, HNP, PPP – a dále příslušnost států k vyšším 
integračním celkům zaměřeným na prohlubování hospodářské spolupráce. 
 
 

 
Regionalizační kritéria při geoekonomické makroregionalizaci světa -  
Makroekonomická kritéria 
 

• HDP (GDP) – hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) 
 

Souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích vytvořený za určité období 
výrobními faktory na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany 
státu nebo cizinci. 
Můžeme počítat: 
a) produktovou metodou - vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené finální 
statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě či jiným 
firmám a investice firmám s čistým výnosem, 
b) výdajovou metodou - jako součet spotřebních výdajů, soukromých hrubých 
domácích investičních výdajů, vládních nákupů a čistých vývozů, 
c) důchodovou metodou - jako součet jednotlivých důchodů, které jsou odměnou 
za poskytování služeb výrobních faktorů (mzdy, zisky, atd.)  
 
 

• HNP (GNP, GNI) – hrubý národní produkt (Gross National Product, 
Gross National Income) 

 
Celková peněžní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle 
jednoho roku) výrobními faktory ve vlastnictví rezidentů dané země. Oproti HDP 
zahrnuje zahraniční produkci z výrobních faktorů vlastněných rezidenty a naopak 
nezahrnuje domácí produkci z výrobních faktorů vlastněných cizozemci. 
 
Při používání těchto dvou ekonomických kritérií si musíme být vědomi jejich 
omezení. Především nesmíme zaměňovat tato kritéria za kritéria kvalitativní. HDP 

Průvodce studiem.  
Pokud někdo z vás absolvoval kurz makroekonomie nebo jakýkoli 
úvod do studia ekonomie, mohl by následující řádky přeskočit  a 
postoupit k další  kapitole. Není to však naším doporučením. Těch 
několik pár řádků  máte přeč teno během chvíle a řečeno 
s Komenským: „Opakování, matka moudrosti“. 
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a HNP jsou ukazatele pro měření velikosti ekonomiky (kritéria kvantitativní), ne 
měření kvality ekonomiky a už vůbec ne kvality života (byť jen odvozené 
z ekonomických příjmů). 
Pro měření HDP/HNP byl inovován v roce 1993 mezinárodní standard měření 
specifikovaný v knize System of National Accounts (podílely se na něm UN, WB, 
IMF, EU a OECD). V něm se mírně upravila terminologie základních pojmů. 
Došlo k přejmenování GNP na GNI – tedy Gross National Product na Gross 
National Income – a k mírné úpravě metodiky měření. Ne všechny země jej však 
využívají a některé stále postupují podle starší verze z roku 1968. 
 
Kritika a omezení HDP/HNP 

- HDP nebere v potaz černý trh, domácí práci, či neplacenou práci 
(dobrovolnou práci). 

 
Příklad 
Příkladem dobrovolné práce, kterou nelze započítat do HDP, může být Linux. 
Odhaduje se, že pokud by ho měla vyvinout komerční firma, přispěl by do HDP 
více než miliardou dolarů.  
 

- jako nejviditelnější statistický ukazatel výkonnosti státu může podléhat 
zkreslování ze strany vlád 

- HDP je statický ukazatel – neměří udržitelnost vývoje, ukazuje jen 
velikost ekonomiky v daném období, růst HDP může být například 
zapříčiněn nadměrným vytěžováním nerostných surovin pro export bez 
následných investic do infrastruktury a průmyslu s vyšší přidanou 
hodnotou, který by zajistil vyšší HDP z dlouhodobějšího hlediska 

 
 

• GDP/GNP per capita 
 
Toto číslo nám ukazuje průměrný podíl jednoho obyvatele na tvorbě HDP.  
Uvádí se v nejpoužívanější měně – tedy v dolarech (stále častěji v eurech) a 
poskytuje tak možnost bezprostředního srovnání. Jeho slabostí jsou však různé 
měnové kurzy, takže dané množství peněz může nabývat jiných hodnot 
v různých zemích. Také nám nic neříká o rozložení bohatství ve společnosti, 
takže malá skupina bohatých uměle zvyšuje průměrný podíl na HDP chudých. 
 
• PPP - parita kupní síly (Purchasing Power Parity)  

 
Tato veličina nám již umožňuje přesnější srovnání ekonomické úrovně 
v jednotlivých zemích. Není založena na porovnávání podle měnových kurzů (ty 
odrážejí také zájem o danou měnu v daném čase), ale je založena na porovnání 
určitého druhu a množství zboží, které si můžeme koupit za jednu jednotku dané 
měny. Běžné náklady domácnosti se zahrnou do tzv. spotřebního koše a zjišťuje 
se jeho cena na vnitrostátních trzích.  
 
Příklad 
Zatímco Česká republika podle platného směnného kurzu dosahuje pouze 42 % 
průměru 28 zemí EU, v přepočtu podle parity kupní síly je to 82 %. Naproti tomu 
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např. pro Velkou Británii je relace opačná, platí čísla 129 % a 119 % (podle údajů 
za rok 20133.  
 
 

• Růst HDP/HNP 
 
Odráží změnu sledované veličiny za dané období. 
 

• Sektorová kompozice HDP/HNP 
 
Podíl jednotlivých sektorů ekonomiky na tvorbě HDP – nejčastěji se sleduje 
sektor zemědělství, průmyslu a služeb. Podíl jednotlivých sektorů nám ukazuje 
vyspělost ekonomiky a možnosti jejího rozvoje. Obecně platí, že země s vysokým 
podílem zemědělství patří k zemím rozvojovým a naopak. 
 

• Inflace 
 
Inflací označujeme růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz. Dalšími 
odvozenými pojmy spojenými s inflací jsou hyperinflace (prudký růst cenové 
hladiny) a deflace (pokles cenové hladiny). 
 

• Vládní výdaje na osobu (popř. jako podíl na HDP či HNP) – Government 
Expenditures per Capita 

 
 

• Human Development Index (HDI) 
 

Snaha o komplexní hodnocení stavu daného státu na základě kumulace 
několika kritérií. Index byl vyvinut pákistánským ekonomem Mahbub(em) ul 
Haq(em) v roce 1990 a od roku 1993 je používán v rámci Rozvojového 
programu Organizace spojených národů (United Nations Human Development 
Program) v každoroční zprávě o pokroku ve světovém rozvoji. 
Index je zkomponován ze tří složek: 
(1) z délky očekávaného dožití při narození (průměrný věk úmrtí v dané zemi) 
(2) z úrovně znalostí ve společnosti – ta se měří podle úrovně gramotnosti 

v zemi (a počítá se do indexu vahou dvou čtvrtin) a z počtu zapsaných 
žáků a studentů na všech stupních vzdělávání (s vahou jedné čtvrtiny) 

(3) a třetím kritériem je hrubý domácí produkt na osobu počítaný v poměru ke 
kupní síle. 

 
• Další indikátory měřící kvalitu života 
Tyto indikátory zde uvádíme pro rozšíření vašeho základního přehledu, ale 
nepoužíváme je dále v grafické části práce. 

- ISEW (indikátor trvale udržitelného ekonomického bohatství) 

                                                
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Archive:GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indices/
cs 
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upravuje (snižuje) standardně měřený HDP o vliv nerovností v 
rozdělování příjmů, práci v domácnosti, poškození přírodního 
kapitálu, sociální a environmentální výdaje apod. 
- GSI (Genuine Saving Index)  ryzí index úspor – zohledňuje míru 
udržitelnosti bohatství státu (nejen ekonomického) – resp. to, co se 
předává dalších generacím 
To co se vyrobí – spotřeba – amortizace – vyčerpání přírodních 
surovin 

- Hrubý index úspor : úspory – spotřeba fixního kapitálu (amortizace 
+ výdaje na vzdělání – hodnota znečištění vzduchu – hodnota 
znečištění vody – amortizace – vyčerpání neobnovitelných zdrojů – 
náklady na zmírnění CO2  
- Podíl obyvatel pod hranicí chudoby - podíl příjmů 10% 
nejbohatších a 10% nejchudších domácností 
 

Příklad 
Důležitým ekonomickým ukazatelem, který nám může pomoci odpovědět na 
otázku po stabilitě dalšího vývoje společnosti je rozložení příjmů a rozloožení 
bohatství ve společnosti. K jeho měření se v ekonomii používá tzv. Giniho index 
(nabývá hodnoty od nuly do jedné). Z jeho velikosti poznáme, zda je bohatství či 
příjem soustředěn z velké části v rukou malé skupiny obyvatel státu (blíží se 
hodnotě 1) nebo je rozložen rovnoměrněji v rámci celé společnosti (blíží se 
hodnotě 0). Následující obrázek to vyjadřuje graficky: 
 
Obrázek č. 14: 

 
 
Z hlediska rozložení příjmů patří Česko mezi nejrovnostářštější země (třetí 
v rámci EU). Na druhém konci žebříčku se pak mezi vyspělými státy (členy 
OECD) tradičně usazují USA, Turecko, Chile a Mexiko. Obecně můžeme 
konstatovat, že větší nerovnost je mezi chudými africkými a asijskými státy a 
menší v zemích vyspělých založených na myšlence sociálního státu. 

 
 

Shrnutí kapitoly. 
Region je základní jednotkou, na kterou lze rozdělit prostor a regionalizace je 
proces vyčleňování regionů. 
Při geoekonomické regionalizaci používáme nejvyšší hladinu řádovostní 
diferenciace regionů tzv. makroregiony.  

                                                
4 http://community.lithium.com/t5/Science-of-Social-blog/The-Economics-of-90-9-1-The-Gini-
Coefficient-with-Cross/ba-p/5466 
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Při typové diferenciaci používáme k specifikování tzv. Světových regionů 
makroekonomická kritéria. 
 
Otázky k procvičení: 
 

1. Definujte region. 
 
2. Popište proces regionalizace. 

 
3. Podle jakých kritérií provádíme regionalizaci? 

 
4. K čemu slouží regionalizace? 

 
5. Vysvětlete následující ekonomické ukazatele – HDP, HNP, Inflace, PPP, 

HDI. 
 

6. Uveďte limity využití HDP pro popis stavu ekonomiky. 
 

7. Proč nás zajímá sektorové rozložení ekonomiky? Co z něj můžeme 
vyvodit? 
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2 .  E K O N O M I C K Á  R E G I O N A L I Z A C E  
( M O N I K A  Š U M B E R O V Á )  

 
V této kapitole se dozvíte: 
•  Jak názorně  vypadá struktura svě tových regionů  podle 

základních makroekonomických ukazatelů ;  
 
Budete schopni: 
• Použ í t  základní makroekonomické ukazatele k analýze světových 

regionů;  
• „číst“ mapy znázorňující ekonomickou regionalizaci; 
 
Klíčová slova této kapitoly: 
První, Druhý ,  Třetí svět ,  
Brandtova linie, 
Rozvojové země  
Jádro, periferie, semiperiferie. 
 

Čas potřebný  k prostudování uč iva kapitoly: 
2 hodiny (teorie + řešení úloh) 

 
Asi pro vás nejznámější členění států v souvislosti s ekonomickými rozdíly je 
několik desítek let stará koncepce rozdělení zemí na země bohatého Severu a 
chudého Jihu. Geografické vyjádření v podobě tzv. Brandtovy linie vidíte na 
následující mapě: 
 
Mapa č. 15 Brandtova linie 

 
 

                                                
5 KNOX, P., AGNEW, J. (1998), S. 36 
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Členění vychází ze závěrů tzv. Brandtovy komise, ustavené na popud Světové 
banky a Organizace spojených národů, koncem 70. let. 6 
Linie nerespektuje ve všech částech čistě geografické hledisko, ale je vytýčena 
buď podle makroekonomických ukazatelů, nebo podle kumulovaného ukazatele 
HDI (Human Development Index). 
 
V průběhu studené války (od 50. let 20. st.) se také používalo členění států do tří 
oblastí podle směsi faktorů ideologických a ekonomických. Rozeznávaly se tehdy 
státy tzv. (1) Prvního, (2) Druhého a (3) Třetího světa. 
 
Příklad 

1. Do první skupiny se řadily státy demokratické s tržní ekonomikou 
(Západní Evropa, USA, Kanada, Japonsko, Nový Zéland, Austrálie,...) 

2. Do skupiny druhé patřily socialistické státy s centrálně plánovanou 
ekonomikou (Sovětský svaz, středoevropské a východoevropské státy, 
Čína, Mongolsko, Vietnam, KLDR,...) 

3. A zde se zařazovaly tzv. rozvojové státy (jejich předvoj tvořily již na 
počátku 50. let tzv. Nezúčastněné země – státy, které se chtěl distancovat 
od stávajícího rozdělení na ideologické bloky) 

 
Světové ekonomické regiony však v nejobecnější rovině členíme na: 

- jádro 
- periferii a  
- semiperiferii 

 
Toto členění pochází od Immanuela Wallersteina7, který provedl analýzu 
historického vývoje kapitalistické ekonomiky, jako specifického ekonomického 
uspořádání. 
 
Ve stručnosti se dají státy v jednotlivých oblastech charakterizovat takto: 
v státy jádrové oblasti 

Ø vysoká ekonomická výkonnost,  
Ø vysoké zisky,  
Ø vyspělé technologie,  
Ø kapitálově náročná produkce a pestrá odvětvová skladba výroby a služeb 

(není zde vyslovená specializace na konkrétní činnost) 
v státy periferních oblastí - jsou opakem jádrových států.  

Ø slabě ekonomicky výkonné s nízkými zisky,  
Ø s jednoduchými výrobními postupy a technologiemi,  
Ø produkcí náročnou na pracovní sílu a specializovanou odvětvovou 

skladbou 
v státy semiperiferie 

Ø přechodná oblast mezi oběma výše zmiňovanými skupinami 
Ø obsahují smíšené znaky obou. 

 

                                                
6 Komise je pojmenována podle jejího předsedy Willyho Brandta, bývalého kancléře Západního 
Německa; k nejznámějším výstupům komise patří zpráva Sever-Jih: program pro přežití“ z roku 
1980. 
7 WALLERSTEIN (2004) 
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Dělení na jádra a periferie se dá provést na několika úrovních analýzy od makro 
po lokální úroveň. Na následujícím obrázku vidíte jednoduché grafické 
znázornění hlavních jádrových oblastí s jejich periferiemi: 
 
Příklad 
Obrázek č. 1 Jádrové oblasti8 

 
 
 
Na otázku po příčinách vzniku center a periferií neexistuje jednoznačná odpověď. 
Je to v důsledku kumulace mnoha faktorů v různých strukturálních rovinách, které 
se nejenom navzájem ovlivňují, ale také proměňují v čase. Při hledání odpovědi 
na tuto otázku se musíme zajímat o charakteristiky daného území v následujících 
oblastech: 
 
v Fyzicko-geogr. faktory 

Ø Klima 
Ø Reliéf 
Ø Blízkost vodních toků, přístup k moři 
Ø Blízkost surovinové základny 

v Sociálně-ekonomické faktory 
Ø Koncentrace obyvatelstva a jeho integrita 
Ø Vzdělanost 
Ø Dlouhodobá stabilita obchodu 
Ø Vnitřní dopravní infrastruktury a její napojení navenek 
Ø Dlouhodobá ekonomická prosperita, vynálezy, transfer know-how 
Ø Blízkost někdejších ekonomických oblastí 

v Politicko-kulturní faktory 
Ø Centrum politické moci, suverenita 
Ø Dlouhodobá stabilita 
Ø Kultura, která napomáhá individuálnímu a celospolečenskému růstu 
Ø Vliv osobností 

 
                                                
8 KNOX, P., AGNEW, J. (1998), S. 42 
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V následující grafické části textu nalzenete kartografická zobrazení rozdělení zemí 
podle hlavních makroekonomických ukazatelů definovaných v úvodní kapitole. 
Mapa č. 29 GNI per capita 
Příklad 
Státy podle HNP na osobu (GNI per capita) 

                                                
9 ALLEN J. (2006) s. 62 
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Metodika Světové banky, z jejichž dat byla sestavena tato mapa, rozděluje státy 
do několika kategorií na země:  
(1) s nízkými příjmy/low-income,  
(2) nízkými středními příjmy/low-middle-income,  
(3) vyššími středními příjmy/high-middle-income a  
(4) vysokými příjmy/high income.  
Intervaly mezi nimi vidíte v legendě k mapě. V příloze č. 1 naleznete seznam 
zemí rozdělených podle výše uvedených kategorií. V příloze č. 2 se můžete 
podívat na seznam zemí seřazených podle hrubých národních příjmů na osobu 
(GNI per capita) v dolarech vypočítaných podle průměru měnových kurzů za 
poslední tři roky (tzv. atlas method) a podle parity kupní síly (PPP).  
 
Úkol k zamyšlení. 
Nalistujte si Přílohu č. 2 na konci studijní textu a porovnejte příjmy zemí 
v jednotlivých sloupcích. Proč myslíte, že se údaje v levém sloupci liší od údaje 
v pravém sloupci? Pokud si s odpovědí nebudete vědět rady, znamená to, že by 
jste si opět měli přečíst první kapitolu. 
 
V následující tabulce vidíte data agregovaná podle příjmových kategorií – rozdíl 
mezi průměrným příjmem v nejnižší kategorii (low-income) a nevyšší (high-
income) je 34 551 dolarů (respektive 30 038 dolarů podle PPP). 
 
Tabulka č. 110 GNI per capita 
GNI per capita, (Atlas method and PPP) 
Atlas method  PPP  
World  6,987  World  9,420  
Low income  580  Low income  2,486  
Middle income  2,640  Middle income  7,195 
Lower middle income  1,918 Lower middle income  6,313 
Upper middle income  5,625 Upper middle income  10,924  
High income  35,131  High income  32,524 
 
 

                                                
10 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf 
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Mapa č. 311 GDI per capita by PPP 
Příklad 
Relativní bohatství států – GDI per capita by Power Purchasing Parity 

                                                
11 ALLEN J. (2006) s. 63 



2. Ekonomická regionalizace 21 

Mapa č. 412 Government Expeditures per capita 
Příklad 
Vládní výdaje na osobu (v amerických dolarech) 
 

 

                                                
12 ALLEN J. (2006) s. 67 
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Mapa č. 513 Economic Output per Sector 
Příklad 
Sektorová struktura ekonomiky 

                                                
13 ALLEN J. (2006) s. 65 
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Mapa č. 614 
Příklad 
Export primárních produktů 

 
 

                                                
14 ALLEN J. (2006) s. 69 
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Human Development Index 
Mapa č. 715 
Příklad 
Státy podle HDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
15 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/HDI 
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Komentář:  
Data pocházejí ze zprávy OSN o pokroku ve světovém rozvoji (Human 
Development Report - HDR)  z roku 2012. 
Země s indexem nižším než 0,5 jsou považovány za země s velmi nízkým 
rozvojem. Již při zběžném pohledu na předchozí mapu vidíte, že naprostá většina 
z nich se nachází v Africe (29 ze 31). 
Human development Report za rok 2014 si můžete přečíst zde: 
http://hdr.undp.org/en/2014-report. 
 
Korespondenční úkol. 
Vaším úkolem bude stáhnout si výše uvedenou zprávu za rok 2014 a seřadit země 
podle několika kritérií:  
(1) seřadíte je podle velikosti HDI,  
(2) seřadíte je podle velikosti HDI v rámci jednotlivých regionů, 
(3) vyberete z každého regionu tři nejvíce a tři nejméně rozvinuté země – ve 
kterém regionu je nejmenší rozdíl mezi jednotlivými zeměmi? 
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3 .  I N S T I T U C I O N A L I Z O V A N É  
I N T E G R A Č N Í  P R O C E S Y  

( V L A D I M Í R  B A A R )  

 
V této kapitole se dozvíte: 
•  Logiku regionalizace integračních procesů  podle světových 

oceánů;  
• Získáte přehled integrací na různých úrovních spolupráce; 
• Získáte přehled o zapojení jednotlivých států  do integračních 

procesů;  
• Míru integrovanosti jednotlivých geoekonomických 

makroregionů .  
 
Budete schopni: 
• Popsat základní směry integrace na různých úrovních; 
• Rozpoznat hlavní ekonomické integrace v jednotlivých 

makroregionech. 
 
Klíčová slova této kapitoly: 
Atlantic Rim, 
Pacific Rim 
Indian Ocean Rim 
Northern Eurasian Rim. 
 

Čas potřebný  k prostudování uč iva kapitoly: 
3 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) 

 
 

 

Průvodce studiem.  
Tato kapitola vám možná na první pohled bude př ipomínat 
telefonní seznam – ne tedy čísel,  ale mezinárodních integračních 
seskupení. Nepropadejte však panice. Její podoba je dána účelem, 
ke kterému má slouž i t  – a to jako referenční text pro potřebu 
případného dalšího studia integračních seskupení. 
Při  čtení textu vám budou pomáhat př í lohy na konci studijního 
materiálu, tentokrát to jsou Př í lohy č .  3, 4, 5 a 6, v nichž  
naleznete přehledné tabulky organizací sledující logiku textu 
doplněné o informace týkající se jednotlivých uskupení. Cílem 
této kapitoly není vás „donutit“ se naučit  vyjmenovávat všechna 
integrační seskupení v každé ze zmíněných oblastí,  ale 
předpokládáme, že vám text bude sloužit  jako „nástroj k dalšímu 
použití“.  



  28 

Druhou polovinou 20. století začala ve světovém vývoji nová kapitola - státy se 
začaly sdružovat s cílem vzájemně výhodné spolupráce a politicko-ekonomická 
mapa světa se začala zaplňovat mezinárodními integračními organizacemi. Jejich 
cíle jsou sice rozdílné a mnohá sdružení se časem rozpadla nebo transformovala 
do nové podoby, společným znakem však zůstává, že tyto integrované systémy 
začaly doplňovat a mnohdy i nahrazovat dosavadní převažující bilaterální vztahy 
mezi státy. Multilaterální smlouvy položily základ organizacím, které začínají 
vstupovat do mezinárodních vztahů jako samostatné subjekty a jejich dohody jsou 
akceptovány i jejich členskými státy. Tento proces je teprve ve stádiu vývoje, ale 
prakticky všechny státy světa na něm nějak participují.  
 
Vytváření integrovaných systémů začalo původně mezi několika státy, časem 
však získalo makroregionální dimenzi, která v dalších fázích vývoje začala 
přerůstat i do úrovně kontinentální. Konec 20. století přinesl i dimenzi 
interkontinentální, kdy v geoekonomickém pohledu na svět vznikají rozsáhlé 
integrující se systémy kolem světových oceánů - hovoříme tak o transoceánském 
prostoru atlantském, pacifickém a indickooceánském (případně i arktickém), které 
se již staly geopolitickými pojmy v anglických tvarech Atlantic Rim, Pacific Rim, 
Indian Ocean Rim (méně častý je pojem Indic Rim, který v angličtině evokuje 
spojitost s Indií), případně Arctic Rim. K nim spádují obrovské plochy kontinentů 
zabírající původně jen přímořské státy, časem však i hluboké vnitrozemí. Přesto 
však zůstává obrovský eurasijský prostor vyplněný Ruskem a postsovětskými 
politickými strukturami, jehož inklinace k oceánským prostorům je velmi slabá a 
samotné Rusko se stále ještě snaží udržet si postavení Heartlandu známou ze 
starých geopolitických koncepcí. V dnešním pojetí integrovaných systémů a 
transoceánských prostorů ho lze označit jako Severoeurasijský prostor (Northern 
Eurasian Rim), který se spíše jen formálně začleňuje do transoceánských 
integračních procesů. Jeho otevřenost k oceánským prostorům je výrazně odlišná 
od Severoamerického prostoru tvořeného USA a Kanadou, který je naopak 
vůdčím kontinentálním prostorem v těchto procesech. 
 
Dosavadní vývoj integračních struktur vykazuje obrovskou dynamiku - neustále 
vznikají nové systémy, přičemž se hranice(mi)?? členských států často překrývají, 
někdy uvnitř velkých systémů vznikají menší nebo se naopak menší systémy 
převrstvují rozsáhlejšími systémy, státy přistupují k některým strukturám, méně 
časté jsou případy vystoupení, občas dojde ke změně názvu. Také úroveň 
integračních vztahů, resp. deklarovaných cílů je velmi rozmanitá - v mnoha 
případech je snahou pouze vytvoření zóny volného obchodu, v jiných idea 
volného pohybu osob, zboží i kapitálu, případně i přijetí společné měny a 
politických struktur. Některé projekty zůstaly jenom na papíře, jiné jsou velmi 
aktivní. Analyzovat komplexně současný stav integračních struktur lze jedině 
v rámci obsáhlé monografie, tento příspěvek si klade za cíl pouze nastínit 
geografické, geoekonomické a geopolitické aspekty a představit desítky 
integračních seskupení z pohledu transoceánských struktur. 
  
3.1 Atlantic Rim 
Atlantský prostor mezi Severní Amerikou a Evropou se od 16. století stal hlavním 
ekonomickým těžištěm světa a v této roli vydržel až do konce 20. století, kdy 
ekonomickým významem začal ustupovat pacifickému prostoru mezi východní 
Asií, Austrálií a Amerikou. Atlantic Rim je geokulturně i geopoliticky poměrně 

Atlantic Rim 
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homogenním makroregionem světa, v němž dominantní roli hraje křesťanská 
civilizační sféra s ekonomicky vyspělou civilizací západokřesťanskou a méně 
vyspělou latinskoamerickou, s okrajovým vlivem civilizace východokřesťanské 
v severovýchodním Středomoří. Ekonomicky slabý vliv má také islámská arabská 
civilizace regionálně vázaná na jižní středomořský a saharsko-sahelský prostor, 
islámská turkická civilizace ve východním Středomoří a jako atlantskou periferii 
lze označit i subsaharskou civilizační zónu afrického kontinentu. V politické sféře 
je pro atlantský prostor křesťanského světa typická demokracie západního typu, 
která postupně vytlačuje různé formy autokracií a vytváří podmínky pro 
mezistátní integrační systémy. Obtížně se však demokracie prosazuje 
v subsaharské Africe a především v islámském světě. Politicky roztříštěná Evropa 
se stala iniciátorem ekonomických integračních procesů a její úspěchy inspirovaly 
nejen další regiony obepínající Atlantik, ale i zbývající části světa. 
 
Integrační procesy v atlantském prostoru probíhají především na bázi kooperace 
mezi státy, lze však najít i celou řadu příkladů subregionální spolupráce, jejíž 
hlavními reprezentanty jsou velmi dobře známé Euroregiony, jichž je ustaveno již 
více než 150. Přestože se integrační procesy dlouhodobě formují v rámci 
přirozených geografických makroregionů, objevily se koncem 20. století i snahy o 
transkontinentální formy kooperace usilující zejména o vytvoření společného trhu. 
V praxi však můžeme z hlediska regionálně-geografické dimenze vymezit čtyři 
teritoriální úrovně: 
 
A) Interkontinentální úroveň zahrnuje Transatlantskou deklaraci (TAD - 
Transatlantic Declaration) z r. 1990, která však nepřekročila rámec formálních 
setkání. Teprve přijetí Nové transatlantské agendy (NTA - New Transatlantic 
Agenda) o pět let později vymezilo konkrétní iniciativy směřující k prohloubení 
transatlantských vztahů i možnost vzniku Transatlantské zóny volného obchodu 
(TAFTA - Transatlantic Free Trade Area). Nakonec bylo v r. 1998 ustaveno 
Transatlantské hospodářské partnerství (TEP - Transatlantic Economic 
Partnership). Dalším interkontinentálním seskupením je Společenství 
portugalojazyčných států (CPLP - Comunidade dos países de Lingua 
Portuguesa), které je jakýmsi předstupněm pro širší integraci latinskoamerických 
a afrických států. Transoceánskou dimenzi vykazují také Ibero-americké 
summity (IAS - Ibero-American Summits) a Arktická rada (AC - Arctic 
Council). Z iniciativy USA vznikla roku 1999 Listina afrického růstu a 
příležitostí (AGOA - African Growth and Opportunity Act), která je předstupněm 
pro vytvoření volné obchodní zóny mezi USA a subsaharskými státy. Podobným 
projektem mezi USA a státy Středního východu je  Středovýchodní zóna 
volného obchodu (MEFTA - Middle East Free Trade Area). V užší verzi se 
jedná také na úrovni USA-SACU, podobně se postupně vyjednávají 
meziintegrační vazby EU-MERCOSUR, EU-CARICOM a EU-SICA, 
v jihoatlanské dimenzi MERCOSUR-SADC. Jihoatlanské integrační aktivity se 
rozvíjejí s ohledem na dlouhodobé ekonomické a politické problémy jen zvolna, i 
když myšlenky na vytvoření Jihoatlantské zóny volného obchodu (SAFTA - 
South Atlantic Free Trade Area) se datují do 80. let minulého století. Nakonec 
však byla pod patronátem OSN vytvořena jen Jihoatlantská zóna míru a 
spolupráce (SAPCZ - South Atlantic Peace and Cooperation Zone), která není 
typickou organizací integračního typu.  
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Úkol k textu. 
Na konci studijního textu vyhledejte Přílohu č. 3 a zjistěte, která země se podílí na 
spolupráci v rámci největšího počtu integračních seskupení. 
 
 
B) Kontinentální úroveň po připojení 10 nových zemí fakticky reprezentuje 
Evropská unie, jejíž africkou analogií má být projekt Africké unie (AU - African 
Union) a Zóna volného obchodu Amerik (FTAA - Free Trade Area of the 
Americas), jež má začít fungovat v nejbližší době. FTAA samozřejmě má i 
pacifickou dimenzi, stejně jako o něco menší organizace kontinentálního typu 
nazvaná Latinskoamerický ekonomický systém (SELA - Sistema económico 
latinoamericano) nebo projekt Jihoamerické zóny volného obchodu (SAFTA - 
South American Free Trade Area), která by měla vzniknout jako výsledek 
spolupráce MERCOSUR-CAN. Od roku 2004 však byl projekt oficiálně 
přejmenován na Jihoamerické společenství národů (SACN - South American 
Community of Nations), k němuž přistoupily i Guyana a Surinam. Pro úplnost 
nutno doplnit, že EU a EFTA společně vytvořily od r. 1994 Evropskou 
ekonomickou zónu (EEA - Europena Economic Area). 
 
C) Regionální úroveň je v Evropě zastoupena reliktním Evropským sdružením 
volného obchodu (EFTA - European Free Trade Association), zřejmě 
zkomírající Středoevropskou dohodou o volném obchodu (CEFTA - Central 
European Free Trade Agreement), obtížně se rozjíždějící Černomořskou 
hospodářskou spoluprací (BSEC - Black Sea Economic Cooperation) a naopak 
úspěšnou organizací na severu Evropy - Radou států Baltského moře (CBSS - 
Council of the Baltic Sea States). V oblasti Středomoří se integrační aktivity 
vyvíjejí v několika úrovních. Vedle bilaterálních smluv EU s některými státy se 
připravuje projekt Euro-středomořské zóny volného obchodu (EMFTA - Euro-
Mediterranean Free Trade Area), několik arabských států (tzv. Agadirská 
skupina) chce vytvořit nejdříve Středomořsko-arabskou zónu volného obchodu 
(MAFTA - Mediterranean-Arab Free Trade Area). Na africkém kontinentu se po 
letech stagnace opět oživil Svaz arabského Maghribu (UAM - Union de Arabe 
Maghrib), v západní části se směrem k celní a měnové unii posunulo 
Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS - Economic 
Community of West African States), v jehož rámci funguje užší již fungující 
Západoafrická celní a měnová unie (UEMOA - Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine), ale také tripartitní Unie řeky Mano (MRU - Mano 
River Union). Nově založené Společenství sahelsko-saharských států (CSSS - 
Community of Sahel-Saharan States) známé také pod arabským akronymem 
CEN-SAD zahrnuje 23 států, tedy většinu z těch, které jsou členy uvedených 
afrických organizací, ale současně i několik států severovýchodoafrických států 
patřících již do indickooceánské zóny. Podobně to platí o projektu Panarabské 
zóny volného obchodu (PAFTA - Pan-Arab Free Trade Area), V rovníkové 
zóně Afriky působí Hospodářské společenství středoafrických států (CEEAC - 
Communauté Économique des États de l´Afrique Centrale) s podobnými cíli jako 
ECOWAS. I v jeho rámci působí užší Středoafrické ekonomické a měnové 
společenství (CEMAC - Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique 
Centrale) a čtyřpartitní Ekonomické společenství států Velkých jezer (CEPLG 
- Communauté Économique des. Pays des Grands Lacs). Jižní cíp kontinentu 
reprezentuje Jihoafrické rozvojové společenství (SADC - South African 
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Development Community) a také v jeho rámci funguje starší Jihoafrická celní 
unie (SACU - Southern African Customs Union). V Americe představují typicky 
atlantské integrace Karibské společenství (CARICOM - Caribbean Community) 
a menší Organizace východokaribských států (OECS - Organization of Eastern 
Caribbean States), jejíž řádní členové jsou současně i členy CARICOM. Původně 
jen atlantský rozměr měl i Společný jižní trh (MERCOSUR - Mercado Común 
del Sur), přidružením Bolívie a Chile však tato organizace fakticky rozšířila svoji 
působnost i směrem k Pacifiku. Atlantsko-pacifickou dimenzi vykazují i všechny 
ostatní americké integrace (ALADI, NAFTA, CAFTA, MCCA, SICA a CAN). 
Územně nejrozsáhlejší je nepříliš aktivní Latinskoamerické integrační sdružení 
(ALADI - Associación latinoamericana de integración). Vyrovnanou inklinaci 
k Atlantiku i Pacifiku vykazuje Severoamerická smlouva volného obchodu 
(NAFTA - North American Free Trade Agreement), sdružující USA, Kanadu a 
Mexiko, naopak výrazně silnější atlanské aktivity před pacifickými vykazuje 
Středoamerický integrační systém (SICA - Sistema de la integración 
centroamericana) a užší Středoamerický společný trh (MCCA - Mercado 
común centroamericano). Obdobou NAFTA pro malé středoamerické státy ve 
vztazích k USA se stala Středoamerická smlouva volného obchodu (CAFTA - 
Central American Free Trade Agreement). Naopak výrazně silnější pacifickou 
dimenzi vykazuje Andské společenství (CAN - Comunidad andina) a andská 
analogie NAFTA zvaná Andská smlouva volného obchodu (AFTA - Andean 
Free Trade Area). K regionálním sdružením, jejichž atlantská dimenze je 
doplněna dimenzí indooceánskou patří bezesporu Ekonomická kooperační 
organizace (ECO - Economic Cooperation Organization) sdružující 10 
islámských zemí od Turecka po Pákistán a Kazachstán, navazující na starší 
tripartitní Regionální kooperační rozvoj (RCD - Regional Cooperation 
Development). K ní se ještě postupně přiřadí další ryze islámská Panarabská 
zóna volného obchodu (PAFTA - Pan-Arab Free Trade Area), kterou chce do r. 
2008 ustavit 22 arabských zemí, zahrnujících arabský Maghrib (Západ) i Mašrik 
(Východ). 
 
D) Subregionální úroveň vedle již zmíněných Euroregionů, jejichž model se 
posunul až do pohraničních oblastí Běloruska, Ukrajiny a Ruska, reprezentuje 
několik jihoamerických projektů přeshraniční spolupráce, z nichž dva mají 
podobu tzv. bioceánských koridorů (corridor bioceánico), které tak mají i 
pacifickou dimenzi, první pokusy dvoustranné přeshraniční spolupráce vznikly ve 
Střední Americe (mezi regiony Mexika a Guatemaly, a mezi Kostarikou a 
Panamou). Institucionalizovanou subregionální spolupráci najdeme v rámci 
Amazonské kooperační smlouvy (ACT - Amazon Cooperation Treaty), 
zahrnující amazonské regiony 8 států. Chápeme-li Arktický oceán jako součást 
Atlantiku tak podobný typ najdeme na severním okraji Evropy v Radě oblasti 
Barentsova moře (CBSR - Council of Barents Sea Region) nebo v Severním 
fóru (NF - Northern Forum) přesahujícím kooperujícími oblastmi i do pacifické 
zóny. 
 
Úkol k textu. 
Opět na konci studijního textu vyhledejte Přílohu tentokrát č. 4 a zjistěte, která 
země se podílí na spolupráci v rámci největšího počtu integračních seskupení. 
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3.2. Pacific Rim 
Pacifický prostor se už na konci 20. století stal fenoménem ekonomické prosperity 
a dynamického rozvoje a prakticky nikdo nezpochybňuje, že "Pacific Rim" je a 
bude ekonomicky nejsilnějším makroregionem 21. století a převezme roli lídra od 
Atlantského prostoru. Na rozdíl od něho je Pacific Rim kulturně, ekonomicky i 
politicky mnohem heterogennější. V tomto obrovském prostoru se dotýkají a 
místy i prolínají tři velké civilizační sféry - křesťanská (s civilizací 
západodokřesťanskou, východokřesťanskou, latinskoamerickou a oceánickou), 
buddhistická (s civilizací čínskou, japonskou, zadoindickou i tibetsko-
mongolskou) a konečně i islámská (s civilizací indomalajskou). V politické sféře 
tu najdeme demokracie západního typu, její různé asijské modifikace s prvky 
autokracie i různé formy rigidních autokracií, v ekonomické sféře nejvyspělejší i 
nejzaostalejší státy. Pacifický prostor vyplňují největší i nejlidnatější státy světa, 
ale také řada miniaturních zemí s několika tisíci obyvateli. Tato heterogenita 
(včetně existence centrálně plánovaných ekonomik) pochopitelně brzdila 
integrační procesy a také v budoucnosti bude hrát velmi významnou roli. 
Dynamický ekonomický rozvoj však rychle překonává tyto překážky a nutí 
pacifické země hledat co nejvýhodnější formy spolupráce nejen mezi sebou, ale i 
s dalšími makroregiony (pochopitelně i s Evropskou unií). 
 
Integrační procesy v Pacifickém prostoru lze v zásadě rozdělit do dvou základních 
kategorií - jednu tvoří klasické mezistátní formy odrážející trendy suprastátní 
kooperace mezi dvěma a více státy, a druhou, dosud méně rozvinutou spolupráci 
substátní neboli subregionální mezi administrativními regiony většinou 
sousedících států. 
 
Mezistátní integrační procesy v pacifickém prostoru sahají svými počátky do 60. 
let, kdy se jako ochrana před expandujícím komunismem vytvářejí první 
formalizovaná integrační seskupení politického i ekonomického zaměření. Nový 
impuls přichází koncem 80. let, ale ke skutečně dynamickému rozvoji dochází až 
po rozpadu bilaterálního geopolitického systému, který stvořil v asijském 
pacifickém prostoru podobnou "železnou oponu" jako v Evropě. Podle teritoriální 
dimenze lze mezistátní integrační procesy rozdělit do čtyř úrovní: 
 
A) Interkontinentální úroveň zahrnuje státy všech tří dotčených pacifických 
kontinentů - patří sem nevládní Pacifická ekonomická kooperační rada (PECC 
- Pacific Economic Cooperation Council) a Asijsko-pacifická ekonomická 
spolupráce (APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation). Sem bylo možno 
zařadit i spíše politicky orientovanou Asijsko-pacifickou radu (ASPAC - Asian 
and Pacific Council) existující v letech 1966-1990 (zahrnovala šest asijských a 
dva oceánické státy). 
 
B) Kontinentální úroveň nemá s ohledem na geografické poměry asijské 
zastoupení, v Americe ji reprezentuje formující se Zóna volného obchodu 
Amerik (FTAA - Free Trade Area of the Americas) a v Oceánii nevládní 
Pacifické společenství (PC - Pacific Community), Fórum pacifických ostrovů 
(PIF - Pacific Islands Forum) a její ekonomická odnož založená na nereciproční 
bázi mezi vyspělými a rozvojovými státy nazvaná Smlouva jihopacifické 
regionální obchodní a ekonomické spolupráce (SPARTECA - South Pacific 
Regional Trade and Economic Cooperation Agreement). Reciproční bázi dosud 
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ještě neratifikovanou všemi členy představuje Pacifická smlouva těsnějších 
ekonomických vztahů (PACER - Pacific Agreement on Closer Economic 
Relations). Kontinentální dimenzi vykazuje také Latinskoamerický ekonomický 
systém (SELA - Sistema económico latinoamericano). 
 
C) Regionální úroveň zastupuje v Asii především dobře známé a fungující (od r. 
1967) Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN - Association of South East 
Asian Nations) a na ni navazující Zóna volného obchodu ASEAN (AFTA - 
ASEAN Free Trade Area), a okrajově prostřednictvím Ruska také Společenství 
nezávislých států (CIS - Commonwealth of Independent States) nebo nové 
Eurasijské ekonomické společenství (EURASEC - Eurasian Economic 
Community), přičemž r. 2001 byl dokončen i projekt východoasijské integrace 
nazvaný Šanghajská kooperační organizace (SCO - Shanghai Cooperation 
Organization), jejímiž členy jsou vedle Ruska a Číny i čtyři středoasijské země. 
V Americe je integrační regionalismus mnohem intenzívnější a s ohledem na 
geografickou polohu mnohé integrace inklinují současně k pacifickému i 
atlantskému prostoru. K takovým patří především Severoamerická smlouva 
volného obchodu (NAFTA - North American Free Trade Agreement), 
Středoamerický integrační systém (SICA - Sistema de la integración 
centroamericana) a Andské společenství (CAN - Communidad andina). 
V Oceánii lze do této kategorie zařadit Australsko-novozélandskou smlouvu o 
těsnějších ekonomických vztazích (CER - Australia-New Zealand Closer 
Economic Relations Agreement), která má sice charakter dvoustranné smlouvy, 
ale institucionalizovanou podobu, což ji odlišuje od běžných bilaterálních smluv. 
Mezi 14 malými státy Oceánie, členy PIF, vzniká zóna volného obchodu nazvaná 
Obchodní smlouva pacifických ostrovních zemí (PICTA - Pacific Islands 
Countries Trade Agreement), jejíž užší podobu reprezentuje čtyřstranná 
Melanéská průkopnická skupina (MSG - Melanesian Spearhead Group). 
 
D) Subregionální kooperace v podobě jak ji známe z Evropy ve formě 
transhraniční spolupráce v rámci Euroregionů, se v pacifickém prostoru uplatňuje 
zatím sporadicky. A to výlučně na asijské straně, protože v Oceánii je s ohledem 
na ostrovní charakter kontinentu bezpředmětná, a na americké straně nenachází 
příhodné geografické podmínky (pohraniční regiony mezi státy jsou vesměs velmi 
slabě osídleny a představují skutečné periferie). Pouze sporadicky se setkáme 
s institucionalizovanou spoluprací mezi regiony USA a Kanady či USA a Mexika, 
v Latinské Americe již byly některé případy zmíněny u Atlantské oblasti. 
V pacifické Asii se transhraniční spolupráce rozvíjí ve formě tzv. "trojúhelníků 
růstu" (GT - Growth Triangles), někdy nazývaných také "polygony růstu". Jeden 
z nich nazývaný Subregion Velkého Mekongu (GMS - Greater Mekong 
Subregion) vykazuje prvky regionální i subregionální, protože na něm participuje 
nejen 5 států, jejichž územím Mekong protéká nebo alespoň územně patří do jeho 
povodí, ale také čínská provincie Yunnan. Projekt je realizován pod patronátem 
Asijské rozvojové banky (ADB - Asian Development Bank). Novinkou je i 
"transhraniční" spolupráce "přes vodu" mezi Sachalinem a Hokkaidem nebo mezi 
Kamčatkou a Aljaškou. Institucionalizovanou podobu spolupráce mezi třemi a 
více subregiony několika států v pacifické oblasti zatím reprezentuje pouze 
Sdružení severovýchodoasijskýchasijských regionálních vlád (ANEARG - 
The Association of North East Asian Regional Government) a okrajově také 
zmíněné Severní fórum. V současné době je ANEARG teritoriálně roztříštěný a 
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zahrnuje regiony pěti států, nicméně řada odborníků v něm vidí jádro 
potenciálního ekonomického rozvoje a předstupeň pro mezistátní ekonomickou 
integraci a vytvoření Severovýchodoasijské zóny volného obchodu (NEAFTA - 
North East Asian Free Trade Area). 
 
Uvedený přehled naznačuje, že i pacifický prostor je protkán sítí silnějších či 
slabších ekonomických vazeb, které budou mít odraz i v politice EU a 
středoevropských států. Prostřednictvím Ruska a Číny hledají vazby na pacifický 
prostor i středoasijské země a Rusko má velký geopolitický zájem stát se mostem 
mezi východoasijským a západoevropským ekonomickým centrem. Při jeho 
případné realizaci se pochopitelně zvýší i role středoevropských států 
v evropském integračním procesu. 
  
 
 
Úkol k textu. 
Na konci studijního textu vyhledejte Přílohu č. 5 a sestavte přehlednou tabulku 
jednotlivých integračních seskupení, kdy u každého z nich uvedete celkou plochu 
(v metrech čtverečních), na které se rozkládá, celkový počet obyvatel a celkové 
GDI per capita za poslední rok. Zvýrazněte pak v každém sloupci údaj dosahující 
nejvyšší a nejnižší hodnoty.  
 
3.3 Indian Ocean Rim 
Prostor Indického oceánu je ekonomicky nejméně rozvinutým transoceánským 
makroregionem zahrnujícím nejchudší země Afriky a Asie, jakož i několik velmi 
bohatých ropných států. Z geografického pohledu má nejlepší ambice stát se 
ekonomickým jádrem Indiku Indie, ta však je obklopena státy, jejichž vlastní 
geopolitické ambice stojí proti tomuto trendu. Navíc celá východní zóna Indiku je 
ekonomicky velmi silně přitahována pacifickým ekonomickým jádrem, zatímco 
severozápadní zóna inklinuje ekonomicky k Evropě. S ohledem na geografické 
hranice nelze v Indooceánském prostoru vymezit kontinentální úroveň, pokud za 
ni nepovažujeme AU, CER nebo PIF, u nichž však je indooceánská dimenze 
zanedbatelná. Vedle již zmíněných integrací, které vykazují i pacifickou 
(ASEAN, CER), resp. atlantickou dimenzi (AU, SADC, SACU, ECO), však i zde 
vznikla řada regionálních integrací a jedna vykazuje dokonce i transoceánskou 
dimenzi. 
 
A)  Transkontinentální úroveň integrace začínala jako mezivládní Iniciativa 
Indooceánského prostoru (IORI - Indian Ocean Rim Iniciative) původně 7 
států, brzy se však změnila na Sdružení pro regionální spolupráci 
Indooceánského prostoru (IOR-ARC - Indian Ocean Rim - Association for 
Regional Cooperation), které zahrnuje v současnosti 18 států (do r. 2003 jich bylo 
19, ale Seychely pozastavily své členství). 
 
B) Regionální úroveň zahrnuje řadu integračních projektů, z nichž některé už byly 
zmíněny dříve. Centrální polohu v rámci Indického oceánu vykazuje Jihoasijské 
sdružení pro oblastní spolupráci (SAARC - South Asian Association for 
Regional Cooperation), které však pro rozpory mezi největšími členskými státy 
Indií a Pákistánem v zásadě vyvíjí slabou činnost, což vedlo k tomu, že Pákistán 
se začal orientovat více na Ekonomickou kooperační organizaci (ECO), 
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zatímco Bangladéš a neislámské státy spolu s Myanmarem a Thajskem vytvořily 
Bengálskou iniciativu pro multisektorovou a technickou ekonomickou 
spolupráci (BIMSTEC - Bay of Bengal Iniciative for Multi-Sectoral and 
Technical Economic Cooperation). Nicméně všechny státy SAARC podepsaly r. 
2004 smlouvu o vytvoření Jihoasijské zóny volného obchodu (SAFTA - South 
Asian Free Trade Area). Zatímco již dříve zmíněná panarabská PAFTA má 
převážně atlantskou, resp. středomořskou dimenzi, Rada pro spolupráci 
v Zálivu (GCC - Gulf Cooperation Council), která naopak patří k nejlépe 
fungujícím integracím rozvojového světa, je ryze indickooceánskou organizací. 
Africký kontinent částečně v Indickém oceánu reprezentuje také již zmíněná 
CSSS, ale především Společný trh pro východní a jižní Afriku (COMESA - 
Common Market for East and South Africa). I on však má po připojení Angoly, 
KDR a Namibie i atlantskou dimenzi. Fakticky uvnitř tohoto společného trhu 
působí Mezivládní úřad pro rozvoj (IGAD - Intergovernmental Authority for 
Development) s 8 členy, z nichž 7 je členem COMESA a je proto považován za 
"severní sektor" COMESA (jako "jižní sektor" je považována SADC, zmíněná již 
u Atlantského prostoru). Členy COMESA jsou také nezávislé státy 
Indickooceánská komise (IOC - Indian Ocean Commission) zahrnující čtyři 
ostrovní země a Francii reprezentující Réunion, a původně i všechny země 
tripartitního Východoafrického společenství (EAC - East African Community), 
které po čtvrt století rozporů obnovilo r. 1998 svoji činnost (Tanzanie z něho, 
možná jen dočasně, vystoupila).  
 
C) Subregionální spolupráce je zatím rozvinuta velmi slabě. Model "trojúhelníku 
růstu" zmíněný již u pacifického prostoru se začal pokusně aplikovat na východě 
Afriky (GT ZMM, tj. Zambie-Malawi-Mosambik), v podobě "čtyřúhelníku 
růstu" (GQ - Growth Quadrangle) mezi severovýchodními státy Indie, 
Bangladéšem, Bhútánem a Nepálem. 
 
Uvedený přehled ukazuje, jak pestré jsou integrační procesy v současném světě. 
V současné době existuje asi šest desítek integračních seskupení a k nim ještě 
můžeme připočítat různé bilaterální projekty, které mezi sebou připravují zmíněná 
seskupení, případně seskupení s nějakým velkým a ekonomicky silným státem 
(např. s USA, Japonskem nebo Čínou). Stále častěji se mezinárodní vztahy 
posouvají na úroveň integračních seskupení a výsledky jednání respektují i 
členské státy. K typickým příkladům patří Asijsko-evropské setkání (ASEM - 
Asia-Europe Meeting), které se poprvé sešlo r. 1996 v thajském Bangkoku za 
účastí států EU, ASEAN, Japonska, Číny a Korey. Následující setkání proběhla 
v Londýně, v Soulu, v Kodani a v Hanoji. Mezitím však probíhají další 
specializované schůzky ministrů zahraničních věcí, financí, hospodářství a jiných 
rezortů (vědy a techniky, kultury atd.). Druhým jednáním tohoto typu je 
Východoasijsko-latinskoamerické fórum (EALAF - East Asia-Latin America 
Forum), které zahájilo činnost r. 1999 v Singapuru za účasti stejných asijských 
zemí jako v ASEM, dále se zúčastnily země CER a 12 latinskoamerických států 
(10 z Jižní Ameriky, Mexiko a Panama). Na skutečně prvním fóru v březnu 2001 
v chilském Santiagu byly navíc zastoupeny Salvador, Kostarika a Kuba. Poslední 
aktivity zemí ASEAN vedly k ustavení skupin ASEAN+1 (s Čínou), později 
ASEAN+3 (navíc i Japonsko a Korea) a nedávno ASEAN+4 (včetně Indie). Jako 
interkontinentální formalizovanou spolupráci zahrnující státy v prostoru všech tří 
oceánů lze označit vztahy mezi EU a přidruženými státy Afriky, Karibiku a 
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Pacifiku (EU-ACP States - EU-African, Caribbean and Pacific States). V jistém 
slova smyslu je spolupráce EU-ACP obnovením starých vazeb mezi evropskými 
metropolemi a jejich koloniemi. Za jistého předchůdce těchto aktivit lze 
považovat britské Společenství (Commonwealth), které uchovalo staré vazby 
mezi Británií a většiny kolonií. Francii se podobná aktivita ve formě Francouzské 
unie (L´Union francaise) nevydařila a současná Frankofonie (La Francofonie) se 
od Commonwealthu svým zaměřením i strukturou členských států (řada z nich 
neměla s Francií žádné vztahy) podstatně liší. Naopak mladá organizace 
Portugalska a jeho bývalých kolonií nazvaná Společenství portugalojazyčných 
států (CPLP - Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa) vykazuje rysy 
ekonomického integračního seskupení, i když netypicky sdružujícího státy 
vzájemně nesousedící. 
  
3.4 Northern Eurasian Rim 
Kontinentální prostor severní Eurasie je z hlediska poměru pevniny a okolních 
oceánů značně odlišný od ostatních světových regionů. Přístup k Atlantiku je 
omezen na okrajová vnitřní moře Baltské a Černé, rozsáhlý přístup k Arktickému 
oceánu je z ekonomického i geografického pohledu znehodnocen extrémními 
přírodními poměry. Totéž lze říci o většině území při Pacifickém oceánu. Navíc 
celý obrovský prostor severní Eurasie ovládl v minulosti jediný stát Rusko, jehož 
vliv pronikl i hluboko do centrální Eurasie. Již z předcházejícího přehledu jsme 
mohli vidět, že Rusko je členem několika regionálních seskupení při Atlantiku 
(CBSS, BSEC) i Pacifiku (SCO, APEC) a ruské regiony rovněž participují 
v některých sdruženích subregionálního typu (CBSR, ANAERG, NF). Adekvátně 
středoasijské státy gravitují směrem k Atlantiku i Pacifiku, ale v případě ECO 
také k Indiku. Celý prostor je s ohledem na velikost Ruska geopoliticky 
nevyvážený a rozpad ruského sovětského impéria spojený se vznikem řady 
nových států výrazně rozkolísal nejen geopolitické poměry, ale promítá se i 
v geoekonomickém soupeření o vliv v celém regionu.  
 
A) Regionální a kontinentální úroveň s ohledem na velikost Ruska 
v severoeurasijském prostoru geograficky splývají. Rusko se při rozpadu SSSR 
pokusilo zachránit starou strukturu alespoň ve formě Společenství nezávislých 
států (CIS - Commonwealth of Independent States), které mělo původně jen tři 
členy (Rusko, Bělorusko, Ukrajinu), záhy se však rozšířilo na 11 členů a po 
vstupu Gruzie na současných 12. Vývoj však záhy vedl k polarizaci na skupinu 
států usilujících o intenzivnější vztahy s Ruskem a skupinu, která se trvajícímu 
vlivu Ruska snaží čelit. Tato druhá skupina zvaná podle iniciál členských států 
pouze akronymem GUAM (Gruzie-Ukrajina-Ázerbájdžán-Moldavsko) není 
teritoriálně zcela kompaktní (kavkazské státy jsou odděleny od evropského křídla 
Černým mořem). Do května 2005 byl členem i Uzbekistán a skupina se jmenovala 
GUUAM. Přestože pozorovatelský status přijaly Rumunsko, Polsko a Litva, je 
existence GUAM považována za dočasnou strukturu. Současné prorusky 
orientované státy prošly také určitým politickým vývojem. V první fázi došlo 
k vytvoření bilaterálního Svazu suverénních republik (USR - Union of 
Sovereign States) mezi Ruskem a Běloruskem, který však nebyl a není pro ostatní 
státy přitažlivou variantou. Tři z nich (Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán) již r. 
1994 založily Středoasijskou ekonomickou unii (CAEU – Central Asian 
Economic Union), která po přijetí Tádžikistánu r. 1998 změnila jméno na 
Středoasijské ekonomické společenství (CAEC – Central Asian Economic 
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Community) a po dalších 4 letech na Středoasijskou kooperační organizaci 
(CACO - Central Asian Cooperation Organization), do níž vstoupilo roku 2004 i 
Rusko a pozorovatelský status získaly Ukrajina, Gruzie a Turecko. Protože 
Uzbekistán patřil do skupiny GUUAM a neměl zájem o vytvoření užší 
organizace, v níž by participovalo Rusko, založily v r. 2000 Rusko a Bělorusko 
spolu s Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Tádžikistánem Eurasijské ekonomické 
společenství (EURASEC - Euro-Asian Economic Community), v níž roli 
pozorovatelů získaly i Arménie, Ukrajina a Moldavsko. Nicméně již následující 
rok Uzbekistán vstoupil do již dříve zmiňované Šanghajské kooperační 
organizace (SCO), v níž je Rusko členem, a v r. 2004 souhlasil i s přijetím Ruska 
do CACO. Následně proto opustil skupinu GUUAM, čímž se zredukovala na 
GUAM. Roli pozorovatelů v SCO mají Mongolsko, Írán, Pákistán a Indie. Rusku 
se tak podařilo proniknout do tří významných integračních seskupení s účastí 
středoasijských států, výjimkou zůstává pouze Ekonomická kooperační 
organizace (ECO). 
  
B) Subregionální úroveň vykazuje projekt Asijské rozvojové banky nazvaný 
Středoasijská regionální ekonomická spolupráce (CAREC - Central Asian 
Regional Economic Cooperation), pokrývající všechny středoasijské státy (zatím 
s výjimkou Turkmenistánu), ale také Ázerbájdžán, Mongolsko a čínskou 
Ujgurskou autonomní oblast Xinjiang. Transhraniční spolupráce ruských regionů 
v evropské části je již poměrně běžná ve formě Euroregionů, v asijské části zatím 
není dosud příliš rozšířená, přesto ji lze najít v prostoru rusko-kazachstánského, 
rusko-mongolského i rusko-čínského pohraničí. 
Integrační procesy nejsou zdaleka ukončené, o čemž svědčí skutečnost, že řada 
zemí je současně členy dvou i více seskupení - v současné době jich je cca sedm 
desítek. Je otázkou, zda se prioritou budoucnosti stanou interkontinentální 
integrace, nebo zda se posílí makroregionální úroveň. 
V kontextu dosavadního vývoje se dá očekávat, že se budou posilovat dva typy 
geoekonomické makroregionální spolupráce. Jeden bude kontinentálního typu a 
bude odrážet geografickou a ekonomickou realitu vyjádřenou vazbami mezi 
světovými ekonomickými centry a jejich hlavními zájmovými sférami: tj. Severní 
Amerika-Latinská Amerika (projekt FTAA), Evropa-Afrika-Arabský subregion-
Západní Asie (spolupráce EU-AU-PAFTA-ECO), Východní Asie-Jižní Asie-
Oceánie (transformace ASEAN+4 a připojení CER, event. celé PIF a SAARC). 
Otázkou je, jak se bude vyvíjet Severní Eurasie - zda podlehne gravitační síle 
silných center v Evropě či Východní Asii, nebo zda se prosadí jako relativně 
samostatný geoekonomický prostor propojující současný EURASEC a CAEO, 
případně celý CIS. V tomto procesu utváření kontinentálních struktur budou 
zřejmě krystalizovat i regionální struktury, pro které budou kontinentální struktury 
málo dynamické při prosazování vzájemné integrace. Jejich počet se však bude 
snižovat, protože již dnes mají některé organizace vzájemně společný i 
nadpoloviční počet členů.  
Dá se očekávat, že tyto regionální integrační struktury budou i nadále hnacím 
motorem druhého typu globalizující se integrace transoceánské 
(interkontinentální) zahrnující bohatou síť vazeb mezi ekonomickými jádry, 
semiperiferiemi i periferiemi kolem světových oceánů. V těchto procesech již teď 
plní roli geoekonomického mostu mezi Pacifikem a Atlantikem celá Amerika, 
zejména zásluhou severoamerických států s širokým přístupem k oběma oceánům. 
Tuto roli plní Severní Amerika nesrovnatelně lépe než Severní Eurasie, resp. 

Northern 
Euroasian Rim 
– 
Subregionální 
úroveň 



  38 

Rusko na protilehlé straně zeměkoule. Přes velké úsilí již od dob Petra Velikého 
se Rusko nedokázalo stát ani plnohodnotnou součástí Atlantského prostoru, ani se 
nedokázalo prosadit v přístupu k Indiku a jeho postavení v Pacifickém prostoru 
zůstalo dodnes zcela marginální, i když do budoucnosti perspektivní. 
 
 
Korespondenční úkol. 
Z každého geoekonomického makroregionu si vyberte jednu organizaci (tedy 
celkem 4) a přehlednou formou o ní zpracujte základní informace. Nesmí tam 
chybět následující údaje: Název (český, v originále), zkratka, rok založení, popř. 
předchůdci (pokud je organizace něčím pokračovatelem, př. EU – EHS, ESUO, 
EURATOM), členské státy, celková rozloha čl. států, celkový počet obyvatel, 
celkové GNI per capita, HDI, objem vzájemného obchodu, hlavní směry 
spolupráce. 
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4 .  G L O B Á L N Í  E K O N O M I C K É  I N S T I T U C E  
( M O N I K A  Š U M B E R O V Á )  

 
V této kapitole se dozvíte: 
•  Kontext vzniku institucionalizované podoby mezinárodního 

ekonomického systému;  
• Co nazýváme globálními ekonomickými institucemi a proč;  
• Jaké jsou základní funkce IMF, WB a WTO; 
• Čím tyto instituce přispívají k ekonomické globalizaci.  
 
Budete schopni: 
• Popsat okolnosti vzniku globálních institucí 
• Zorientovat se v jejich přínosech a slabinách. 
 
Klíčová slova této kapitoly: 
Brettonwoodský  systém 
Mezinárodní měnový  fond 
Svě tová banka 
Svě tová obchodní organizace 
Volný  obchod. 
 

Čas potřebný  k prostudování uč iva kapitoly: 
2 hodiny (teorie + řešení úloh) 

 
 

 
 
Vznik všech tří globálních institucí zasazujeme do období konce druhé světové 
války, ačkoli na oficiálních webových stránkách WTO nalezneme datum vzniku 
rok 1995 – avšak první pokus o zřízení organizace obdobného charakteru se 
opravdu datuje do poloviny čtyřicátých let. Tehdy (1944) se v americkém Bretton 

Průvodce studiem.  
Téma globalizace se vine jako tenká nit téměř  ve všech 
sociálněvědních oborech. A navzdory velkému zájmu průběžně  
stoupajícímu od osmdesátých let dvacátého století se tento pojem 
používá v různých významech označujíce jednou proces, jindy 
stav, politiku, ideologii a další  fenomény života společnosti.  
Pokud globalizaci budeme chápat v jejím ekonomickém rozměru, 
jako stírání hranic umožňující volnější  pohyb zboží ,  služeb, 
kapitálu a lidí,  musíme svou pozornost zaměřit  na tř i  mezinárodní 
instituce, které byly právě  k tomuto účelu mezinárodním 
společenstvím zř ízeny – Mezinárodní měnový  fond, Svě tovou 
banku a Světovou obchodní organizaci.  
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Woods ve státě New Hampshire sešlo 44 států, aby se dohodly na nových 
pravidlech a institucích řídících mezinárodní obchod  a mezinárodní měnový 
systém po válce. K jednacímu stolu je svedly změny v mezinárodním 
ekonomickém systému v meziválečném období počínaje ekonomickým kolapsem 
Německa následovaným celosvětovou ekonomickou krizí. Vlna protekcionismu, 
která následovala tzv. Černý pátek na burze v New Yorku, se přelila i do politické 
oblasti a rivalita a vzájemná nevraživost mezi národy vyústila v druhou světovou 
válku. 
 
Za „viníky“ ekonomické krize 30. let byl tedy označen protekcionizmus 
umocněný takovými finančními a ekonomickými praktikami jako velká fluktuace 
v měnových kurzech, velká nevyrovnanost platební bilance a diskriminační 
vysoké tarify na dovoz zboží. 
Tehdejší koncentrace moci v rukou několika málo států, společné základní zájmy 
a ochota Spojených států jako dominantní mocnosti převzít jisté povinnosti při 
udržování mezinárodního ekonomického systému, umožnily začít uvažovat o 
regulačních mechanismech měnových a obchodních vztahů. Již v devatenáctém 
století byl považován systém pevných měnových kurzů za stabilizující prvek 
rozvíjející obchod a investice napříč státními hranicemi. Před první světovou 
válkou se na jistou dobu proto prosadil systém zlatého standardu, kdy ústřední 
banky států v tomto systému byly povinny směnit v přesně daném poměru 
jednotku dané měny za zlato. Systém se rozpadl v předvečer světové hospodářské 
krize na konkurenční měnové bloky v důsledku hospodářského nacionalismu a 
malému stupni mezinárodní spolupráce (státy si nebyly schopny navzájem pomoci 
při udržování směnitelnosti měny za zlato). 
 
Část pro zájemce. 
Pokud vás blíže zajímá historický kontext světové hospodářské krize 
doporučujeme vám k přečtení knihu významného anglosaského historika Erica 
Hobsbawma Věk extrémů – krátké 20. století. 
 
Mezinárodní měnový fond a Světová banka 
Nový mezinárodní měnový systém (podle místa jednání nazvaný bettonwoodský) 
přenesl zodpovědnost za stabilitu na Spojené státy. Dolar byl zakotven na pevném 
směnném kurzu ke zlatu (35 dolarů za jednu trojskou unci zlata) a ostatní země 
v systému se zavázaly udržovat směnný kurz k dolaru v rozmezí +- 0,75 %. 
V případě krátkodobých výkyvů měny, kdy byly centrální banky povinny 
zasáhnout a došly jim prostředky, mohly požádat nově zřízenou instituci 
Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund – IMF) o půjčku. 
Ekonomiky evropských zemí však byly válkou natolik zničené, že by nebyly 
schopny ani s pomocí IMF tento systém udržovat, proto musela být zároveň 
zřízena druhá instituce - Světová banka (World Bank - WB)16, která měla 
poskytovat kapitál na rychlou obnovu ekonomik. 
 
Vzhledem k tomu, že celý systém byl založený na důvěře v americký dolar, tak 
fungoval celkem dobře v době, kdy tuto důvěru měl. Rozehřátá poválečná 
                                                
16 Původní název banky zněl Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank for 
Reconstruction and Development - IBRD), v šedesátých letech přibyla k této bance nová instituce 
International Development Association (IDA) a celek se začal nazývat Skupina Světové banky 
(World Bank Group) 
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americká ekonomika se potřebovala zbavit části svých prostředků, které na 
druhou strany potřebovaly evropské státy ke své obnově. Systém ale začal 
doznávat vážné trhliny v době, kdy množství zlata v americkém Fort Knoxu 
(státní pokladnice) přestal odpovídat množství papírových dolarů. Toho začali 
využívat od začátku šedesátých let spekulanti a zvyšovali cenu zlata na 
soukromých trzích. Nákladná zahraniční politika (vyplývající z postavení 
Spojených států jako globálního hegemona) a rozjezd rozsáhlého sociálního 
programu s názvem Great Society za administrativy prezidenta Johnsona vedl 
k dalšímu nárůstu schodku amerického rozpočtu a tím zhoršení platební bilance. 
Také evropské a japonská ekonomika se začaly postupně uzdravovat a konkurovat 
Spojeným státům. Nakonec byl prezident Nixon v roce 1971 nucen oficiálně 
ukončit několik desetiletí dolarové hegemonie a byla pozastavena směnitelnost 
dolarů ve zlato. Několik následujících měsíců bylo ve znamení jednání o způsobu 
přeměny systému, ale závěrem byla nakonec skutečnost, že ostatní měny začaly 
vůči dolaru tzv. plavat (kurz byl stanoven pouze poptávkou a nabídkou po dané 
měně). Pro Mezinárodní měnový fond byla ustavena speciální měnová jednotka 
tzv. Special Drawing Rights (SDR)17 , jejíž „hodnota“ je stanovována košem 
několika nejvýznamnějších měn. 
  
Teoreticky spolu se zánikem brettonwoodského systému měly zaniknout i jeho 
hlavní instituce. Ale řečeno s Petrem Robejškem – instituce mají tu zvláštní 
vlastnost, že velmi obtížně zanikají a to i v případě, kdy zanikl smysl jejich 
existence. Mezinárodní měnový fond a Světová banka se tak přeměnili v instituce 
s jinou náplní – začaly poskytovat záruky za investice a úvěry na ekonomickou 
rekonstrukci a rozvoj zemí třetího světa a staly se poradenskými institucemi 
v případě hospodářských problémů zemí. Tato nová náplň z nich činí v dnešní 
době velmi kontroverzní instituce a to ze dvou důvodů: 
 

(1) Rozhodování v rámci Mezinárodního měnového fondu se uskutečňuje 
podle tzv. členských kvót (member´s quota). Ty se vypočítávají podle 
relativní síly ekonomiky dané země vůči ostatním zemím. Jsou v ní 
zahrnuty různé ekonomické ukazatele jako např. GDP, účetní transakce, 
oficiální rezervy. Kvóta se uvádí v množství SDR (Special Drawing 
Rights – viz výše). 

 
Příklad 
Největší ekonomikou v IMF jsou Spojené státy, s kvótou 37.1 miliard 
SDR  (okolo $55.1 miliard), a nejmenší člen je Palau, s kvótou 3.1 milionů 
SDR  (okolo $4.6 milionů). 
 

Na hodnotu této kvóty se váže hlasování ve fondu. Každý člen má 250 tzv. 
základních hlasů (basic votes) plus jeden další za každých 100 tis. SDR. 

 
 
Příklad 
Takže analogicky z prvního příkladu vyplývá, že Spojené státy disponují 371,743 
hlasů (17.08 % ze všech) a Palau má 281 hlasů (0.01 % ze všech). 
 

                                                
17 V českém překladu tzv. zvláštní práva čerpání 
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Mezinárodní měnový fond řídí (rozhoduje o tom, komu půjčit a za jakých 
podmínek) tzv. Výkonná rada (Executive Board) volená právě pomocí 
systému kvót. V následující tabulce můžeme názorně vidět „hlasovací 
sílu“ sedmi nejvýznamnějších ekonomik světa sdružených v G7 (na další 
straně). 

 
Tab. č. 2 Hlasovací kvóty zemí G7 v IMF18 

 
 
Úkol k textu. 
Nalezněte na www stránkách Mezinárodního měnového fondu www.imf.org 
aktuální složení Výkonné rady a porovnejte její složení se složením G7. Kolik je 
tam členů zvolených pouze jednou zemí a jsou všechny z G7? 
 

(2) Druhým důvodem kontroverze je skutečnost, že země, které si chtějí 
půjčit, se musejí zavázat k plnění ekonomických doporučení IMF (pokud 
je neplní, tak IMF může snížit tzv. rating států – ohodnocení ekonomiky 
z hlediska schopnosti splácet úvěry, což může odradit značnou část 
investorů a dále prohloubit krizi). Tato doporučení v dnešní době mají již 
téměř podobu ekonomické ideologie a není při nich zohledňována 
individuální situace v jednotlivých zemích (téměř vždy se jedná o tato 
makroekonomická doporučení – vyšší daně, omezení vládních výdajů a 
zvýšení úrokových měr). Nejvýraznější kritiku si IMF vysloužil při svém 
angažmá v Argentině a v tzv. asijské ekonomické krizi na konci 90. let. 

 
(3) A třetí bod kritiky se upírá na způsob, jímž se IMF snaží v zemi zmítané 

ekonomickou krizí udržet či přilákat soukromé investory (IMF může sice 
poskytnout půjčku na obnovu a rozvoj, ale to je většinou jen malá část 
potřebných peněz, ostatní pocházejí ze soukromých zdrojů). Tento způsob 
nastoluje otázku tzv. morálního hazardu. Tím, že IMF zaručí návratnost 

                                                
18 Zpracováno autorkou z www.imf.org 

Kritika IMF 
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soukromých investic, tak v podstatě investorům říká, že peníze dostanou 
zpět vždycky, bez ohledu na kvalitu projektu, do kterého investovali, a tím 
způsobí, že investoři investují ještě hůře a mnohdy dojde k většímu 
prohloubení krize. 

 
 
Část pro zájemce. 
Velmi přehledný text s hlavními proudy kritiky na Mezinárodní měnový fond a 
Světovou banku naleznete zde Politologický časopis 3/2004 (KRSEK J. Kritika 
Mezinárodního měnového fondu a Světové banky). 
 
 
Světová obchodní organizace 
Debata o institucionalizaci mezinárodního obchodu byla součástí diskuze o 
poválečném uspořádání mezinárodního ekonomického systému v Bretton Woods. 
Ochranářská opatření států vyvolaná Velkou ekonomickou krizí, vedla ve svém 
důsledku k prohloubení této krize. Jako protilátka proti ekonomickému úpadku 
bylo (zejména ze strany Spojených států) v Bretton Woods navrhováno uvolnění 
bariér bránících obchodu mezi státy. Ale vzhledem k tomu, že americký návrh 
měl silnou opozici jak navenek (Velká Británie si chtěla zachovat preferenční 
systém, který si vytvořila v rámci Commonwealthu) tak i uvnitř (vládní 
administrativa podporovala volný obchod, kdežto Senát byl založen více 
izolacionisticky), tak bylo dosaženo dohody jen ohledně regulace mezinárodního 
měnového systému (viz předchozí text) a debata o uvolnění obchodu a jeho 
institucionalizaci byla odložena na později.  
 
V roce 1947 se role iniciátora ujala Organizace Spojených Národů (OSN) a na její 
konferenci v Ženevě byla uzavřena Všeobecná dohoda o clech a obchodu 
(General Agreement on Tarrifs and Trade – GATT), s tím že v době svého vzniku 
byla chápána pouze jako dočasný soubor pravidel než dojde k ustavení 
Mezinárodní obchodní organizace (International Trade Organization – ITO). 
Cíle GATT směřovaly k prosazování zásady nediskriminace a vzájemnosti při 
udělování doložky nevyšších výhod19. 
 
Statut zmíněné ITO byl vypracován na konferenci v kubánské Havaně na jaře 
1948. Ale vnitropolitická situace ve Spojených státech (v Senátu) byla v té době 
naladěna proti jakýmkoli závazkům USA navenek a vzhledem k tomu, že se na 
pořad jednání ve stejnou dobu dostala i smlouva zakládající NATO, dala 
Trumenova administrativa přednost podpoře NATO před ITO. 
 
GATT tak představovala až do poloviny 90. let jediný široký multilaterální rámec 
pro jednání o snižování cel. Jednání se odehrávala v tzv. kolech (rounds). 
K nejznámějším patří Dillonovo kolo (1960 – 1962), Kennedyho kolo (1965 – 
1967). Na posledním Uruguayském kole byl dohodnut vznik Světové obchodní 
organizace (World Trade Organization – WTO) a princip, na kterém byla 
založena GATT byl doplněn o druhý – institucionalizovanou a legalizovanou 
možnost vymáhat nedodržení závazků vyplývajících z jednání. Počet členů se 

                                                
19 Doložka nejvyšších výhod znamená, že stát, kterému je udělena, požívá stejných práv, jako stát 
s nejvyššími výhodami pro přístup na trh dané země 

GATT 

Světová obchodní 
organizace 
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rozšířil ze zakládajících 70 zemí v roce 1995 až na současných 161 (nejnovější 
člen z dubna 2015 jsou Seychely). 
 
Přehled zapojení zemí WTO si můžete prohlédnout na následující mapě. 
 
Mapa č. 820 WTO membership 

 
 

                                                
20http://en.wikipedia.org/wiki/Member_states_of_the_World_Trade_Organization#/media/File:W
TO_members_and_observers.svg 
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Kontroverze Světové obchodní organizace (vysokou publicitu získaly názory 
kritizující WTO zejména po mohutných protestech v Seattlu v roce 1999) je 
spojena se základní ideologickou otázkou: Je institucializovaný volný obchod 
(free trade) dobrou myšlenkou? Tento studijní text si neklade ambice odpovědět 
na tuto otázku, zprostředkujeme vám však základní argumenty proti sobě stojících 
názorových skupin. 
 

(1) Zastánci volného obchodu tvrdí, že odstraněním bariér pro zboží a služby 
dovolíme najít si těmto výrobkům a službám místo, kde se bude vyrábět 
dobré zboží za nízké ceny a tím prospějeme konečným spotřebitelům 
(nazýváme to Ricardovým principem komparativních výhod). Za 
předpokladu, že všechny země si mohou najít nějaké výrobky a služby, ve 
kterých budou mít komparativní výhodu a naleznou pro ně svoje trhy, tak 
výsledkem bude prohlubující se specializace a prosperita pro všechny. 
Jako další doplňkovou výhodu uvádějí, že volný obchod produkuje 
kooperativní a mírové prostředí tím, že země propojuje jemnou sítí 
obchodních vztahů a činí země na sobě vzájemně závislé (complex 
interdipendence) a snižuje tak riziko vypuknutí válečného konfliktu. 

(2) Odpůrce volného obchodu zajímá především jeho okamžitý dopad na 
jednotlivce. Přenesení továrny z jednoho státu do státu s levnější pracovní 
silou znamená především ztrátu pracovních míst pro stát první se všemi 
z toho vyplývajícími důsledky – nezaměstnaný je jistou dobu odkázaný na 
pomoc státu, další náklady si vyžádá případná rekvalifikace. 
Dále tvrdí, že případné výhody jsou velmi nerovnoměrně rozděleny a 
mezera mezi bohatými a chudými se ve skutečnosti prohlubuje, než aby se 
stírala. 
Dále kritizuji institucionalizovaný mezinárodní obchod v podobě WTO 
tím, že omezuje státní suverenitu. 
  

Příklad a úkol 
Jako doklad udávají počet případů, ve kterých jsou Spojené státy žalovanou 
stranou, za to že nedodržely některou část dohody v rámci WTO. Do poloviny 
roku 2006 to bylo v téměř v 95 případech (v dalších 84 potom byly v roli 
žalobce). Pro srovnání Japonsko 15, EU 56, ostatní státy kole 1 až 2 případů. Na 
oficiálních stránkách WTO zjistěte jaký je stav v současnosti. 

 
 

Volný obchod – 
Free Trade 
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Z Á V Ě R  
 

Vážení studenti, 
 
Právě jste dokončili čtení naší studijní opory pro distanční vzdělávání. Doufáme, 
že vám tato opora studium ulehčila a že jste při jejím čtení nenarazili na místa 
méně srozumitelná či přehledná.  
 
Rozdělení světa na geoekonomické makroregiony podléhá vysoké dynamice 
samotného integračního a globalizačního procesu. Proto některé mapy a tabulky 
zde uvedené, nebudou již během dvou až tří let aktuální a bude je třeba inovovat. 
Ale vzhledem k tomu, že jsme vždy striktně uváděli zdroje dat, neměla by být 
jejich aktualizace pro vás problém.  
 
V dalším studiu vám přejeme mnoho úspěchů a zejména vytrvalosti, zvlášť pokud 
jste studenti distančního vzdělávání a znalosti si doplňujete při vašem stálém 
zaměstnání tzv. „po večerech“. 
 
 

Autoři 
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P Ř Í L O H Y  
S E Z N A M  P Ř Í L O H  
Příloha č. 1 – Seznam zemí rozdělených podle metodiky Světové banky 
s ohledem na GNI per capita 
Zdroj: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,content
MDK:20421402~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html 
 
Příloha č. 2 – Seznam zemí podle pořadí příjmů (GNI per capita) – data za rok 
2013 
http://databank.worldbank.org/data/download/GNIPC.pdf 
 
Příloha č. 3 – Atlantic Rim – přehled integračních procesů 
 
Příloha č. 4 – Pacific Rim – přehled integračních procesů 
 
Příloha č. 5 – Indian Ocean Rim – přehled integračních procesů 
 
Příloha č. 6 – Norther Euroasian Rim – přehled integračních procesů 
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P Ř Í L O H A  Č .  1  
Země s nízkými příjmy/Low-income economies (34) 
Afghanistan Gambia, The Nepal 
Bangladesh Guinea Niger 
Benin Guinea-Bisau Rwanda 
Burkina Faso Haiti Sierra Leone 
Burundi Kenya Somalia  
Cambodia Korea, Dem Rep. Tajikistan 
Central African Republic Liberia Tanzania 
Chad Madagascar Togo 
Comoros Malawi Uganda 
Congo, Dem. Rep Mali Zimbabwe 
Eritrea Mozambique   
Ethiopia Myanmar  

 
Země s nízkými středními příjmy/Lower-middle-income economies (50) 
Armenia Kiribati São Tomé and Principe 
Bhutan Kosovo   Senegal 
Bolivia Kyrgyz Republic Solomon Islands 
Cameroon Lao PDR South Sudan 
Cabo Verde Lesotho Sri Lanka 
Congo, Rep. Mauritania Sudan 
Côte d'Ivoire Micronesia, Fed. Sts. Swaziland 
Djibouti Moldova Syrian Arab Republic 
Egypt, Arab Rep. Mongolia Timor-Leste 
El Salvador Morocco Ukraine 
Georgia Nicaragua Uzbekistan 
Ghana Nigeria   Vanuatu 
Guatemala Pakistan   Vietnam 
Guyana Papua New Guinea   West Bank and Gaza 
Honduras Paraguay Yemen, Rep.  
Indonesia Philippines Zambia 
India Samoa  

 
Země s vyššími středními příjmy/Upper-middle-income economies (55) 
Angola Fiji Palau 
Albania Gabon Panama 
Algeria Grenada Peru   
American Samoa Hungary Romania 
Argentina Iran, Islamic Rep.  Serbia 
Azerbaijan Iraq Seychelles 
Belarus Jamaica South Africa 
Belize Jordan St. Lucia 
Bosnia and Herzegovina Kazakhstan St. Vincent and the 

Grenadines 
Botswana Lebanon Suriname 
Brazil Libya Thailand 
Bulgaria Macedonia, FYR   Tonga 
China Malaysia Tunisia 
Colombia Maldives Turkey 
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Costa Rica Marshall Islands Turkmenistan 
Cuba Mauritius Tuvalu 
Dominica Mexico Venezuela, RB 
Dominican Republic   Montenegro   
Ecuador Namibia   
 
 

 
Země s vysokými příjmy/High-income economies (75) 
Andorra French Polynesia Norway 
Antigua and Barbuda Germany Oman 
Aruba Greece Poland 
Australia Greenland Portugal 
Austria Guam Puerto Rico 
Bahamas, The Hong Kong SAR, China Qatar 
Bahrain Iceland Russian Federation 
Barbados Ireland San Marino 
Belgium Isle of Man Saudi Arabia 
Bermuda Israel Singapore 
Brunei Darussalam Italy Sint Maarten 
Canada Japan Slovak Republic 
Cayman Islands Korea, Rep. Slovenia 
Channel Islands Kuwait Spain 
Chile Latvia St. Kitts and Nevis 
Croatia  Liechtenstein St. Martin 
Curaçao Lithuania Sweden 
Cyprus Luxembourg Switzerland 
Czech Republic Macao SAR, China Trinidad and Tobago 
Denmark Malta Turks and Caicos Islands 
Estonia Monaco United Arab Emirates 
Equatorial Guinea Netherlands United Kingdom 
Faeroe Islands New Caledonia United States 
Finland New Zealand Uruguay 
France Northern Mariana Islands Virgin Islands (U.S.) 
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P Ř Í L O H A  Č .  2  
 Gross national income per capita 2013, Atlas method and PPP 
 

Purchasing 
Atlas power parity 
methodology (international 
Ranking Economy (US dollars) Ranking Economy dollars) 

1  Monaco  .. 
a 
2  Liechtenstein  .. 
a 

1 Qatar 123,860 
3 Macao SAR, China 112,180  

a 3 Bermuda 104,610  a 5 Kuwait 88,170  
a 4 Norway 102,610 6 Singapore 76,85
0 5 Qatar 85,55

0 
7 Bermuda 66,390  

a 6 Switzerland 80,950  a 8 Norway 66,52
0 7 Luxembourg 71,810  a 10 Luxembourg 59,750  
a 8  Isle of Man  ..  11  United Arab Emirates  58,090  a 

9 Australia 65,52
0 

14 Switzerland 53,920  
a 10 Macao SAR, China 64,050  a 16 Hong Kong SAR, China 54,26
0 11 Denmark 61,11

0 
17 United States 53,96

0 12 Channel Islands .. a 19 Saudi Arabia 53,78
0 13 Sweden 59,13

0 
20 Oman 52,170  

a 14 San Marino .. a 23 Sweden 44,66
0 15 Cayman Islands .. a 24 Germany 44,54
0 16 Singapore 54,04

0 
25 Denmark 44,44

0 17 United States 53,67
0 

28 Austria 43,81
0 18  Faeroe Islands  .. a 29  Netherlands  43,210 

19 Kuwait 44,940  a 30 Canada 42,59
0 20 Canada 52,20

0 
31 Australia 42,54

0 21 Austria 48,59
0 

33 Belgium 40,28
0 22 Netherlands 47,44

0 
34 Iceland 38,87

0 23 Finland 47,11
0 

35 Finland 38,48
0 24 Japan 46,14

0 
36 Japan 37,63

0 25 Germany 46,10
0 

37 France 37,58
0 26 Belgium 45,21

0 
38 Bahrain 36,140  

a 28 Iceland 43,93
0 

39 United Kingdom 35,76
0 30 France 42,25

0 
40 Ireland 35,090  

a 33 Ireland 39,110  a 42 Italy 34,10
0 34 United Kingdom 39,11

0 
43 Korea, Rep. 33,44

0 35 United Arab Emirates 38,620  a 46 Israel 32,14
0 36 Hong Kong SAR, China 38,42

0 
47 Spain 31,85

0 38 New Zealand 35,520  a 48 New Zealand 30,750  
a 39 Italy 34,40

0 
50 Cyprus 29,570  

a, b 40 Israel 34,12
0 

54 Slovenia 27,680  
a 41 Spain 29,18

0 
55 Malta 26,400  

a 43 Cyprus 26,390  a, b 56 Trinidad and Tobago 26,21
0 45 Saudi Arabia 26,20

0 
57 Greece 25,63

0 46 Korea, Rep. 25,92
0 

58 Czech Republic 25,53
0 47 Oman 25,250  a 59 Portugal 25,35
0 50 Slovenia 22,830  a 60 Slovak Republic 24,930  
a 51 Greece 22,53

0 
61 Estonia 24,23

0 55 Bahamas, The 20,600  a 62 Lithuania 23,080  
a 56 Portugal 20,67

0 
63 Seychelles 23,27

0 57 Malta 19,730  a 64 Equatorial Guinea 23,24
0 58 Bahrain 19,560  a 65 Russian Federation 23,20
0 59 Puerto Rico 18,080  a 66 Puerto Rico 22,730  
a, c 60 Czech Republic 18,06

0 
68 Malaysia 22,46

0 61 Estonia 17,37
0 

69 Poland 22,30
0 61 Slovak Republic 17,200  a 70 Bahamas, The 21,540  
a 63 Trinidad and Tobago 15,76

0 
71 Latvia 21,390  

a 64 Barbados 15,080  a 72 Hungary 20,930  
a 64 Chile 15,23

0 
73 Chile 21,03

0 66 Uruguay 15,18
0 

75 Kazakhstan 20,57
0 67 Equatorial Guinea 14,32

0 
76 St. Kitts and Nevis 20,40

0 68 Latvia 14,060  a 77 Croatia 20,37
0 69 Lithuania 13,820  a 78 Antigua and Barbuda 20,07
0 70 Russian Federation 13,86

0 
79 Panama 19,29

0 71 St. Kitts and Nevis 13,46
0 

80 Uruguay 18,93
0 72 Croatia 13,33

0 
81 Cuba 18,520  

a 74 Poland 12,96
0 

82 Turkey 18,76
0 75 Antigua and Barbuda 12,91

0 
83 Romania 18,06

0 77 Venezuela, RB 12,55
0 

84 Venezuela, RB 17,89
0 78 Hungary 12,410  a 85 Lebanon 17,390 
c 79 Seychelles 12,53

0 
86 Gabon 17,22

0 
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80 Brazil 11,690  86 Mauritius 17,220  
81 Kazakhstan 11,380  89 Belarus 16,940  
83 Palau 10,970  90 Azerbaijan 16,180  84 Turkey 10,950  91 Mexico 16,110  
86 Panama 10,700  92 Suriname 15,860  87 Gabon 10,650  93 Iran, Islamic Rep. 15,600  
88 Malaysia 10,400  94 Botswana 15,500  89 Mexico 9,940  95 Barbados 15,080 a 

90 Lebanon 9,870  96 Iraq 15,220  91 Costa Rica 9,550  97 Bulgaria 15,200  
92 Mauritius 9,300  98 Brazil 14,750  93 Suriname 9,260  99 Montenegro 14,600  
94 Romania 9,060  100 Palau 14,540 c 

95 Botswana 7,730  102 Costa Rica 13,570  
96 Colombia 7,560  103 Thailand 13,510  97 Grenada 7,460  104 Algeria 12,990  
98 Azerbaijan 7,350  105 Turkmenistan 12,920 c 

99 Montenegro 7,260  106 South Africa 12,240  
100 South Africa 7,190  107 Serbia 12,020  101 St. Lucia 7,090  108 Colombia 11,890  
102 Bulgaria 7,030  109 China 11,850  103 Turkmenistan 6,880  110 Jordan 11,660  
104 Dominica 6,760  111 Macedonia, FYR 11,520  105 Belarus 6,720  112 Peru 11,360  
106 Iraq 6,710  113 Dominican Republic 11,150  107 Tuvalu 6,630  114 Grenada 11,120  
108 St. Vincent and the 

Grenadines 
6,580  115 Tunisia 10,960  109 China 6,560  116 Egypt, Arab Rep. 10,850  

110 Peru 6,390  117 St. Vincent and the 
Grenadines 

10,610  111 Cuba 5,890 a 118 Albania 10,520  
112 Namibia 5,840  119 St. Lucia 10,350  113 Iran, Islamic Rep. 5,780  120 Ecuador 10,310  
114 Serbia 5,730  121 Maldives 9,890  115 Dominican Republic 5,620  122 Bosnia and Herzegovina 9,820  
116 Maldives 5,600  123 Dominica 9,800  117 Ecuador 5,510  124 Namibia 9,590  
118 Thailand 5,370  125 Sri Lanka 9,470  119 Algeria 5,290  126 Indonesia 9,260  
120 Jamaica 5,220  127 Ukraine 8,960  121 Angola 5,010  128 Kosovo 8,940 c 

122 Jordan 4,950  129 Mongolia 8,810  123 Macedonia, FYR 4,800  130 Jamaica 8,480  
124 Bosnia and Herzegovina 4,740  131 Belize 8,160  125 Albania 4,700  132 Armenia 8,140  
126 Belize 4,660  133 Philippines 7,820  127 Tonga 4,490  134 Paraguay 7,640  
128 Fiji 4,430  135 Fiji 7,610  129 Tunisia 4,360  136 El Salvador 7,490  
130 Marshall Islands 4,200  137 Bhutan 7,210  131 Paraguay 4,040  138 Guatemala 7,130  
132 Ukraine 3,960  139 Georgia 7,040 d 

133 Kosovo 3,890  140 Morocco 7,000 e 

134 Armenia 3,790  141 Angola 6,770  135 Mongolia 3,770  143 Guyana 6,550 c 

136 Guyana 3,750  144 Timor-Leste 6,410 c 

137 El Salvador 3,720  145 Cape Verde 6,220  
138 Cape Verde 3,630  145 Swaziland 6,220  139 Indonesia 3,580  147 Tuvalu 5,990 c 

139 Timor-Leste 3,580  148 Bolivia 5,750  141 Georgia 3,570 d 149 Nigeria 5,600  
142 Micronesia, Fed. Sts. 3,430  150 Tonga 5,450 c 

142 Samoa 3,430  151 India 5,350  
144 Guatemala 3,340  152 Uzbekistan 5,340 c 

145 Philippines 3,270  153 Moldova 5,190 f 
146 Sri Lanka 3,170  154 Vietnam 5,030  
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147 Egypt, Arab Rep. 3,160  155 West Bank and Gaza  4,900 
 
a 

148 Vanuatu 3,130  156 Pakistan  4,920  
150 Swaziland 3,080  157 Samoa  4,840 c 

151 Morocco 3,030 e 158 Congo, Rep.  4,720  
152 West Bank and Gaza 2,810 a 159 Marshall Islands  4,620 c 

153 Nigeria 2,760  160 Lao PDR  4,570  
154 Congo, Rep. 2,660  161 Nicaragua  4,440  155 Kiribati 2,620  162 Honduras  4,270  
156 Bolivia 2,550  163 Ghana  3,880  157 Bhutan 2,460  164 Micronesia, Fed. Sts.  3,840 c 

157 Moldova 2,460 f 165 Yemen, Rep.  3,820  159 Honduras 2,180  166 Lesotho  3,320  
160 Papua New Guinea 2,010  168 Kyrgyz Republic  3,070  161 Uzbekistan 1,900  168 Zambia  3,070  
162 Nicaragua 1,780  170 São Tomé and Principe  2,950  163 Ghana 1,760  171 Côte d'Ivoire  2,900  
164 Vietnam 1,730  172 Cambodia  2,890  166 Solomon Islands 1,610  173 Mauritania  2,850  
167 India 1,570  174 Vanuatu  2,840 c 

168 Lesotho 1,550  175 Bangladesh  2,810  
169 Zambia 1,480  176 Kiribati  2,780 c 

170 São Tomé and Principe 1,470  177 Cameroon  2,660  
171 Lao PDR 1,460  179 Tajikistan  2,500  172 Côte d'Ivoire 1,380  180 Papua New Guinea  2,430 c 

172 Pakistan 1,380  181 Sudan  2,370 g 

174 Yemen, Rep. 1,330  182 Nepal  2,260  
175 Cameroon 1,270  183 Kenya  2,250  176 Kyrgyz Republic 1,200  184 Senegal  2,240  
177 Sudan 1,130 g 185 South Sudan  2,190 c 

178 South Sudan 1,120  186 Afghanistan  2,000 c 

179 Senegal 1,070  186 Chad  2,000  180 Mauritania 1,060  188 Solomon Islands  1,810 c 

181 Chad 1,020  189 Benin  1,780  183 Tajikistan 990  190 Sierra Leone  1,750  
184 Cambodia 950  190 Tanzania  1,750 h 

185 Kenya 930  192 Haiti  1,710  
186 Bangladesh 900  193 Gambia, The  1,620  187 Comoros 880  195 Burkina Faso  1,560  
188 Zimbabwe 820  195 Comoros  1,560  189 Haiti 810  195 Zimbabwe  1,560  
190 Benin 790  198 Mali  1,540  191 Nepal 730  199 Rwanda  1,430  
192 Afghanistan 700  200 Uganda  1,370  193 Sierra Leone 680  201 Ethiopia  1,350  
194 Burkina Faso 670  201 Madagascar  1,350  194 Mali 670  203 Guinea-Bissau  1,240  
196 Tanzania 630 h 204 Eritrea  1,180 c 

197 Rwanda 620  204 Togo  1,180  
199 Mozambique 590  206 Guinea  1,160  200 Togo 530  207 Mozambique  1,040  
201 Guinea-Bissau 520  208 Niger  910  202 Gambia, The 510  209 Burundi  820  
202 Uganda 510  210 Liberia  790  204 Eritrea 490  211 Malawi  760  
205 Ethiopia 470  212 Congo, Dem. Rep.  680  206 Guinea 460  213 Central African Republic  600  
207 Madagascar 440       208 Liberia 410   American Samoa ..   
208 Niger 410   Andorra ..   210 Congo, Dem. Rep. 400   Argentina ..   
211 Central African Republic 320   Aruba ..   212 Burundi 280   Brunei Darussalam ..   
213 Malawi 270   Cayman Islands ..   

     Channel Islands ..   
 American Samoa i   Curaçao ..   
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Andorra j Djibouti .. 
Argentina i Faeroe Islands .. 
Aruba j French Polynesia .. 
Brunei Darussalam j Greenland .. 
Curaçao j Guam .. 
Djibouti l Isle of Man .. 
French Polynesia j Korea, Dem. Rep. .. 
Greenland j Libya .. 
Guam j Liechtenstein .. 
Korea, Dem. Rep. k Monaco .. 
Libya i Myanmar .. 
Myanmar k New Caledonia .. 
New Caledonia j Northern Mariana Islands .. 
Northern Mariana Islands j San Marino .. 
Sint Maarten (Dutch part) j Sint Maarten (Dutch part) .. 
Somalia k Somalia .. 
St. Martin (French part) j St. Martin (French part) .. 
Syrian Arab Republic l Syrian Arab Republic .. 
Turks and Caicos Islands j Turks and Caicos Islands .. 
Virgin Islands (U.S.) j Virgin Islands (U.S.) .. 

 
  World  10,564     World  14,211   

 

Low income 664 Low income 1,780 
Middle income 4,721 Middle income 9,517 

Lower middle income 2,068 Lower middle income 5,970 
Upper middle income 7,540 Upper middle income 13,318 

Low & middle income 4,131 Low & middle income 8,386 
East Asia & Pacific 5,536 East Asia & Pacific 10,724 
Europe & Central Asia 7,086 Europe & Central Asia 13,633 
Latin America & Caribbean 9,314 Latin America & Caribbean 13,848 
Middle East & North Africa .. Middle East & North Africa .. 
South Asia 1,474 South Asia 5,005 
Sub-Saharan Africa 1,624 Sub-Saharan Africa 3,206 

High income 39,312 High income 40,324 
  Euro area  38,333     Euro area  37,153   

 
.. Not available.  PPP is purchasing  power parity; an international  dollar has the same purchasing  power over GNI as a U.S. dollar has in the 
United States. 
Note: Rankings include all 214 World Bank Atlas economies, but only those with confirmed GNI per capita estimates or those that rank among the 
top twenty for the Atlas 
method are shown in rank order. Figures in italics are for 2012 or 2011.  a. 2013 data not available; ranking is approximate. b. Data 
are for the area controlled by the government of the Republic of Cyprus.   c. Based on regression; other PPP figures are 
extrapolated from the 2011 International Comparison Program benchmark estimates. 

d. Excludes Abkhazia and South Ossetia. e. Includes Former Spanish Sahara.   f. Excludes Transnistria.  g. Excludes South Sudan.  h. Covers 
mainland Tanzania only. 
i. Estimated to be upper middle income ($4,126 to $12,745).  j. Estimated to be high income ($12,746 or more).  k. 
Estimated to be low income ($1,045 or less).  l. Estimated to be lower middle income ($1,046 to $4,125). 
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P Ř Í L O H A  Č .  3  
A T L A T I C  R I M  

Interkontinentální úroveň      
Transatlantské hospodářské partnerství TEP Transatlantic Economic Partnership 
EU + USA     

Společenství portugalojazyčných států CPLP 
Comunidade dos países de Lingua 
Portuguesa 

Angola, Brazil, Cape Verde, Guinea-
Bissau, Mozambique, Portugal, São Tomé 
and Príncipe, Timor-Leste     

Organizace Ibrero-americkýh států OEI 
Organización de Estados 
Iberoamericanos 

Andorra, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican 
Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial 
Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 
Portugal, Puerto Rico (commonwealth of 
the United States), Spain, Uruguay, 
Venezuela     

Arktická rada AC  Arctic Council 
Canada, Denmark, Finland, Iceland, 
Norway, Russia, Sweden, and the United 
States of America.     

Listina afrického růstu a příležitostí  AGOA African Growth and Opportunity Act 

počet členů je proměnlivý, každoročně 
určuje prezident USA ty, které mohou 
přistoupit   

založena na základě legislativního aktu 
USA; preferenční systém kvót a 
bezcelního přístupu na americký trh pro 
určité zboží 

USA - Středovýchodní zóna volného 
obchodu 

US-
MEFT

A US-Middle East Free Trade Area 

členství záleží na druhu spolupráce (obecně 
země Blízkého východu - v širším pojetí)   

pozn. na podobném principu je založena 
spolupráce i v rámci: USA-SACU,  EU-
MERCOSUR, EU-CARICOM a EU-
SICA, MERCOSUR-SADC 

Kontinentální úroveň      

Evropská unie EU European Union 
Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, France, 
Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom     

Africké unie AU African Union 
všechny africké státy kromě Maroka (53 
států)     

Zóna volného obchodu Amerik  FTAA Free Trade Area of the Americas 
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Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Belize, Bolivia, Brazil, Canada, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Dominican Republic, Ecuador, El 
Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint 
Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
and the Grenadines, Suriname, Trinidad 
and Tobago, United States of America, 
Uruguay, Venezuela   

pozn. zatím ve fázi projektu, dohadování 
se o podobě možné smlouvy 

Latinskoamerický ekonomický systém  SELA Sistema económico latinoamericano 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, 
Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Dominican Republic, 
Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, 
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru,  Suriname, 
Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela     

Jihoamerické společenství národů  CSN Comunidad Sudamericana de Naciones 
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, 
Peru, Suriname, Uruguay and Venezuela   

pozn. cílem je spojit do zóny volného 
obchodu MERCOSUR a Andské 
společenství 

Evropská ekonomická zóna  EEA Europena Economic Area 

EU  +Iceland, Liechtenstein, Norway    

pozn. bez Švýcarska (to má bilaterální 
dohodu s EU), Bulharsko a Rumunsko od 
2007 

 Regionální úroveň      
Evropské sdružení volného obchodu  EFTA European Free Trade Association 
Iceland, Liechtenstein, Norway, 
Switzerland     
Středoevropská dohoda o volném 
obchodu  

CEFT
A Central European Free Trade Agreement 

Romania, Bulgaria, Croatia and the 
Republic of Macedonia.   

pozn. původně byli členy i ČR, Polsko, 
Maďarsko, Slovensko a Slovinkso; 
nepříliš funkční, určena k přípravě pro 
vstup do EU 

Organizace pro černomořskou 
hospodářskou spolupraci BSEC 

Organization of the Black Sea Economic 
Cooperation 

Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, 
Georgia, Greece, Moldova, Romania, 
Russian Federation, Serbia, Turkey, 
Ukraine   pozn. ČR má status pozorovatele 
Rada států Baltského moře CBSS Council of the Baltic Sea States 
Denmark, Estonia, Finland, Germany, 
Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, 
Poland, Russia, Sweden, European 
Commission     
Euro-středomořská zóna volného 
obchodu 

EMFT
A Euro-Mediterranean Free Trade Area 

Morocco, Algeria, Tunisia Egypt, Israel, 
Jordan, the Palestinian Authority (PA), 
Lebanon, Syria, Turkey   

pozn. bilaterální vyjednávání mezi EU a 
zeměmi Blízkého východu s cílem 
vytvořit zónu volného obchodu do roku 
2010 

Svaz arabského Maghribu UAM Union du Maghreb Arabe 
Morocco, Algeria, Tunisia, Lybia,     
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Mauritania 
Hospodářské společenství 
západoafrických států 

ECOW
AS 

Economic Community of West African 
States 

Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Côte 
d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone, Togo     

Západoafrická celní a měnová unie 
UEMO

A 
Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine 

Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo   

pozn. celní a měnová unie mezi některými 
státy ECOWASU 

Unie řeky Mano MRU Mano River Union 
Sierra Leone, Liberia, Guinea   pozn. dlouho nečinná, obnovena 2004 

Společenství sahelsko-saharských států 
CEN-
SAD Community of Sahel-Saharan States 

Libya, Burkina Faso, Mali, Niger, Chad, 
Sudan, Central African Republic, Eritrea, 
Djibouti, The Gambia, Senegal, Benin, 
Côte d'Ivoire, Egypt, Ghana, Guinea-
Bissau, Liberia, Morocco, Nigeria, Sierra 
Leone, Somalia, Togo, Tunisia     

Panarabská zóna volného obchodu 
GAFT

A Greater Arab Free Trade Area 
Jordan, Bahrain, United Arab Emirates, 
Tunisia, Saudi Arabia, Syria, Iraq, Oman, 
Qatar, Kuwait, Lebanon, Libya, Egypt, 
Morocco, Sudan, Yemen, Palestine     

Hospodářské společenství 
středoafrických států 

CEEA
C 

Communauté Économique des États de 
l´Afrique Centrale 

Burundi, Cameroun, Central African 
Republic, Congo, Democratic Republic of 
the Congo, Gabon, Equatorial Guinea, 
Rwanda, São Tomé and Príncipe, Chad     

Středoafrické ekonomické a měnové 
společenství  

CEMA
C 

Communauté Économique et Monétaire 
de l'Afrique Centrale 

Cameroon, Central African Republic, 
Chad, Republic of the Congo, Equatorial 
Guinea and Gabon     

Ekonomické společenství států Velkých 
jezer  

CEPL
G 

Communauté Économique des. Pays des 
Grands Lacs 

Burundi, Democratic republic of the 
Congo, Rwanda     
Jihoafrické rozvojové společenství SADC South African Development Community 
Angola, Botswana, the Democratic 
Republic of Congo, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, 
South Africa, Swaziland, United Republic 
of Tanzania, Zambia and Zimbabwe.     
Jihoafrická celní unie SACU Southern African Customs Union 
South Africa, Botswana, Lesotho, 
Swaziland, Namibia     

Karibské společenství 
CARI
COM Caribbean Community 
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Antigua and Barbuda, The Bahamas, 
Barbados, Belize, Dominica, Grenada, 
Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint 
Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
and the Grenadines, Suriname, Trinidad 
and Tobago     
Organizace východokaribských států OECS Organization of Eastern Caribbean States 
Anguilla (associate member), Dominica, 
Saint Kitts and Nevis, Antigua and 
Barbuda, Grenada, Saint Lucia, British 
Virgin Islands (associate member), 
Montserrat, Saint Vincent and the 
Grenadines   

pozn. užší společenství v 
rámciCARICOM 

Společný jižní trh 
MERC
OSUR Mercado Común del Sur 

Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela     

Latinskoamerické integrační sdružení  
ALAD

I 
Associación latinoamericana de 
integración 

Argentina, Bolivia, Brazil, Cuba, Chile, 
Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, 
Peru, Uruguay and Venezuela     
Severoamerická smlouva volného 
obchodu 

NAFT
A North American Free Trade Agreement 

Canada, Mexico, USA     

Středoamerický integrační systém  SICA 
Sistema de la integración 
centroamericana 

Belize,Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panama     
Středoamerický společný trh  MCCA Mercado común centroamericano 
Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
Honduras and Nicaragua     

Středoamerická smlouva volného 
obchodu  

DR-
CAFT

A 
Dominican Republic–Central America 
Free Trade Agreement 

Costa Rica, Dominican Republic, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, and 
Nicaragua   

pozn. po připojení Dominikánské 
republiky v roce 1994 název doplněn o 
"DR" 

Andské společenství národů CAN Comunidad Andina de Naciones 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru   
pozn. Bolívie opouští společenství a 
připojuje se k MERCOSURu 

Andská smlouva volného obchodu AFTA Andean Free Trade Area 
    pozn. zatím ve stádiu projektu 
Ekonomická kooperační organizace ECO Economic Cooperation Organization 
Islamic Republic of Afghanistan, Republic 
of Azerbaijan, Islamic Republic of Iran, 
Republic of Kazakhstan, Kyrgyz Republic, 
Islamic Republic of Pakistan, Republic of 
Tajikistan, Republic of Turkey, 
Turkmenistan, Republic of Uzbekistan     

Subregionální úroveň v     
Amazonské kooperační smlouvy ACT  Amazon Cooperation Treaty 
Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Peru, Suriname and Venezuela     
Rada oblasti Barentsova moře CBSR Council of Barents Sea Region 
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Severní fórum NF Northern Forum 
Canada, People´s Republic of China, 
Finland, Iceland, Japan, Republic of Korea, 
Russian Federation, USA   

pozn. členové jsou na úrovni 
subregionálních a regionálních vlád 
členských zemí 
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P Ř Í L O H A  Č .  4  
P A C I F I C  R I M  

Interkontinentální úroveň      

Pacifická ekonomická kooperační rada PECC  
Pacific Economic 
Cooperation Council 

Australia; Brunei Darussalam; Canada; Chile; 
China; Colombia; Ecuador; Hong Kong, China; 
Indonesia; Japan; Korea; Malaysia; Mexico; New 
Zealand; Peru; the Philippines; Singapore; Chinese 
Taipei; Thailand; the United States; Vietnam   

pozn. nevládní mezinárodní 
organizace, spíše fórum pro 
diskuzi o problémech v 
oblasti 

Asijsko-pacifická ekonomická spolupráce  APEC  
Asia-Pacific Economic 
Cooperation 

Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Korea, 
Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New 
Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, 
Chinese Taipei, Thailand, United States, Vietnam     

Kontinentální úroveň      
Fórum pacifických ostrovů PIF  Pacific Islands Forum 
Australia, the Cook Islands, the Federated States of 
Micronesia, Fiji, Kiribati, the Marshall Islands, 
Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New 
Guinea, Samoa, the Solomon Islands, Tonga, 
Tuvalu, and Vanuatu.     

Smlouva jihopacifické regionální obchodní a 
ekonomické spolupráce SPARTECA  

South Pacific Regional 
Trade and Economic 
Cooperation Agreement 

South Pacific Forum, Australia and New Zealand   

pozn. nereciproční dohoda 
o vstupu na trhy Austrálie a 
Nového Zélandu, bude 
nahrazena po ratifikaci 
slouvou viz níže 

Pacifická smlouva těsnějších ekonomických 
vztahů PACER  

Pacific Agreement on 
Closer Economic Relations 

    
pozn. zatím ve fázi 
bilaterálních vyjednávání 

 Regionální úroveň      

Sdružení zemí jihovýchodní Asie ASEAN  
Association of South East 
Asian Nations 

Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, 
Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, 
Thailand, Vietnam     
Zóna volného obchodu ASEAN AFTA  ASEAN Free Trade Area 
Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore and Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, 
Cambodia     

Společenství nezávislých států CIS  
Commonwealth of 
Independent States 

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, 
Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan     

Eurasijské ekonomické společenství EURASEC  
Eurasian Economic 
Community 
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Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, 
Tajikistan, Uzbekistan     

Šanghajská kooperační organizace SCO  
Shanghai Cooperation 
Organization 

People's Republic of China, Russia, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan     

Australsko-novozélandskou smlouvu o 
těsnějších ekonomických vztazích CER  

Australia-New Zealand 
Closer Economic Relations 
Agreement 

Australia, New Zealand     

Obchodní smlouva pacifických ostrovních zemí PICTA  
Pacific Islands Countries 
Trade Agreement 

      

Melanéská průkopnická skupina MSG  
Melanesian Spearhead 
Group 

Vanuatu, Papua New Guinea, the Solomon Islands 
and Fiji     

Subregionální úroveň v     
Subregion Velkého Mekongu GMS  Greater Mekong Subregion 
Cambodia, the People's Republic of China, Lao 
People's Democratic Republic, Myanmar, 
Thailand, and Vietnam     

Sdružení severovýchodoasijskýchasijských 
regionálních vlád ANEARG  

The Association of North 
East Asian Regional 
Governmen 

Korea, Japan, China, Korea, Russia and Mongolia   

pozn. na úrovni 
regionálních vlád zmíněnýh 
zemí 

Severní fórum NF Northern Forum 

Canada, People´s Republic of China, Finland, 
Iceland, Japan, Republic of Korea, Russian 
Federation, USA   

pozn. členové jsou na 
úrovni subregionálních a 
regionálních vlád členských 
zemí 
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P Ř Í L O H A  Č .  5  
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P Ř Í L O H A  Č .  6  
N O R T H E R N  E U R A S I A N  R I M  

 


