
1. Regionalismus a multilateralismus: dynamika a perspektivy 
v globalizovaném světě 
1.1 Nový regionalismus jako reakce na globalizaci 

1.1.1 Je nový regionalismus dostatečně silnou reakcí 
na globalizaci? 

1.1.2 Je globální konkurenceschopnost udržitelným motivem 
nového regionalismu? 

1.1.3 Je otevřený regionalismus životaschopnou formou 
regionalismu? 

1.1.4 Jaké jsou perspektivy regionalismu v kontextu 
vyváženého a udržitelného rozvoje? 

1.2 Multilaterální liberalizace v novém tisíciletí 
1.2.1 Teoretické základy liberalizace ekonomických vztahů 

a její dosavadní výsledky 
1.2.2 Jaké jsou perspektivy multilaterální liberalizace 

po Cancúnu a Hongkongu? 
1.2.3 Institucionální zajištění 

multilaterální liberalizace 
1.2.4 Překoná multilaterální liberalizace nedostatek iniciativy 

a aktuální problémy? 
1.3 Přístupy vybraných aktérů světové ekonomiky k regionalismu 

a multilateralismu 
1.3.1 Hospodářská politika USA a jejich přístup 

k multilateralismu a regionalismu 
1.3.2 Hospodářská politika Japonska a jeho přístup 

k multilateralismu a regionalismu 
1.3.3 Hospodářská politika Číny a její přístup 

k multilateralismu a regionalismu 



1.3.4 Evropská unie v kontextu Lisabonské strategie 
a nového regionalismu 

2. Vzájemný vztah regionalismu a multilateralismu 
2.1 Teoretická debata o vzájemném vztahu regionalismu 

a multilateralismu 
2.1.1 Stavební kameny, nebo kameny úrazu? 
2.1.2 Zvyšuje severo-jižní regionální integrace systémové 

riziko regionalismu? 
2.1.3 Existuje možnost komparace dopadů multilaterální 

a regionální liberalizace? 
2.1.4 Existuje veřejná podpora 

liberalizace obchodu? 
2.2 WTO a dohled nad regionálními integracemi 

2.2.1 Eliminuje článek XXIV GATT, respektive V GATS 
diskriminační povahu regionalismu? 

2.2.2 Dokáže WTO efektivně dohlížet na regionální integraci 
a hospodářskou politiku? 

2.2.3 Přispívá globalizace k většímu souladu regionalismu 
a multilateralismu? 

2.2.4 Zajistí regionalismus pokrok v liberalizaci 
ekonomických vztahů bez zásahu WTO? 

2.3 Empirické příklady souběhu 
regionalismu a multilateralismu 
2.3.1 Otevřený regionalismus a subregionalismus 

v Asii a Tichomoří 
2.3.2 Vnější ekonomické vztahy Evropské unie 
2.3.3 NAFTA a FTAA - regionální ekonomická integrace 

na západní polokouli 
2.3.4 Perspektivy transregionalismu a bilateralismu 

ve světové ekonomice 

3. Regionalismus a multilateralismus: nový světový obchodní řád? . . . 
3.1 Soudobá světová ekonomika a obchodní řád 

3.1.1 Existuje dnes kvalitativně odlišný světový obchodní 
řád? 

3.1.2 Mohou regionalismus a multilateralismus tvořit základ 
udržitelného ekonomického řádu? 

3.1.3 Je dnes světová ekonomika jednotnější, či naopak více 
fragmentovaná? 

3.1.4 Triáda světové ekonomiky v boji o globální 
konkurenceschopnost 



Globální governance jako záruka světového obchodního řádu 
3.2.1 Dokáží mezinárodní organizace a regionální integrace 

zajistit globální ekonomický řád? 
3.2.2 Vyvolá globalizace pozitivní souhru regionalismu 

a multilateralismu? 
3.2.3 Může reformovaný systém globální governance nahradit 

+Bretton-woodský systém? 
3.2.4 Kdo bude nositelem hospodářsko-politických opatření 

v globalizovaném světě? 
Pozitivní souhra multilateralismu a regionalismu 
3.3.1 Lze zajistit pozitivní souhru regionalismu 

a multilateralismu? 
3.3.2 Konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku 

na příkladu Japonska 
3.3.3 Možnosti a udržitelnost liberalizace ekonomických 

vztahů v době globalizace 
3.3.4 Pozice rozvojových zemí v novém ekonomickém řádu . . . 


