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Abstrakt

      Diplomová práce „Problémy a perspektivy rozvojové pomoci: dárci a rozvojové 

země“ se zabývá problematikou rozvojové pomoci. První kapitola definuje základní 

pojmy týkající se daného tématu. Zmíněna je historie poskytování rozvojové pomoci a 

také pohled jednotlivých teorií mezinárodních vztahů na rozvojovou pomoc. Druhá 

kapitola je věnována rozvojovým zemím, jejich charakteristikám a klasifikacím, 

zmíněny jsou jejich integrační možnosti. Kapitola třetí pak představuje dárce rozvojové 

pomoci. V hlavní části práce, tj. ve čtvrté kapitole, jsou pak pomocí odborné literatury 

zkoumány problémy rozvojové pomoci. Na začátku je analyzována problematika 

kvality rozvojové pomoci. Dále se práce věnuje motivacím donorů pro její poskytování. 

V rámci poskytování rozvojové pomoci, se vede diskuze i o tom, jaká forma pomoci je 

lepší, zda vratné půjčky, či nevratné granty. I na to se práce snaží nalézt odpověď. 

V dalších částech čtvrté kapitoly je pak zohledněna problematika koordinace rozvojové 

pomoci. Diplomová práce se dále zabývá myšlenkou obchodu, jako alternativy 

k rozvojové pomoci. Dále jsou reflektovány také negativní dopady rozvojové pomoci. 

V rámci jednotlivých podkapitol jsou také nastíněna možná řešení analyzovaných 

problémů. 



Abstract

      The aim of this thesis called ‘Problems and perspectives of development aid: donors 

and developing countries’ are main questions of development aid in general. Basic ideas 

of the whole concept are defined in the first chapter. The history of development aid and 

international theories’ perspectives of development aid are mentioned here. The second 

chapter consists of classifications and characteristics of developing countries together 

with their capacities for integration. The donors are presented in the third chapter. The 

main part of the thesis is the fourth chapter in which the problems of development aid 

are analysed on the grounds of contemporary field literature. At the beginning of the 

fourth chapter the qualitative problems of development aid are analysed together with 

the donors’ motivations for its distribution. The best possible form of development aid 

is discussed later on – whether it is better to provide developing countries with loans or 

non-repayable grants. Moreover, the coordination problems within the development aid 

are discussed as well as possible alternatives to development aid – such as trade. The 

thesis pays also attention to negative consequences of development aid. Possible 

solutions to the problems mentioned are sketched within each sub-chapter. 
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Nástin tématu:

      Ve své diplomové práci bych se rád zabýval problematikou současné rozvojové 

pomoci ve světě a to speciálně prozkoumáním její kvality, účinnosti a samozřejmě na 

druhé straně objasněním příčin její časté neefektivity. 

      Uvedené téma jsem si zvolil nejen z důvodu hlubšího zájmu o danou problematiku, 

ale také s vědomím, že problematika rozvojového světa je v současné době stále více 

aktuální. Problémy, které jsou v rozvinutém světě běžně řešitelné, nebo již dávno 

neexistují, sužují země v Africe, Asii a Latinské Americe a stále se je nedaří uspokojivě 

vyřešit. 

      Na počátku své práce vymezím základní pojmy, týkající se dané problematiky a 

objasním příčiny současného rozdělení světa na bohatý Sever a chudý Jih. Stručnou 

exkurzí do historie bude zmíněn vývoj samotné rozvojové pomoci.

      Na tento úvod pak navážu v hlavní části své práce, která bude zasvěcena případové 

studii zabývající se současnou rozvojovou pomocí ve světě. Představím jednotlivé 

přístupy k rozvojové pomoci ve světě, jejich změny v posledních letech a jejich 

perspektivu do budoucna. Samostatná kapitola se poté bude zaobírat poskytovateli 

rozvojové pomoci a analýzou jejich činnosti. Dále se budu zabývat rolí rozvojových 

zemí ve světové ekonomice, příčinami jejich zaostalosti a samozřejmě objasněním vlivu 

rozvojové pomoci na jejich politický, sociální a ekonomického rozvoj. 

      V závěrečné kapitole se pokusím zformulovat doporučení a návrhy, které by vedly k 

vyšší efektivitě rozvojové pomoci.

      Cílem práce je tedy prozkoumat a zhodnotit současnou rozvojovou pomoc ve světě a 

nabídnout možná řešení pro zvýšení její efektivity.

      Výzkumné otázky jsou tedy následující: Z jakých důvodů se v současné době 

rozvojová pomoc často míjí svým účinkem? Jakým způsobem a zda vůbec je možné 

neefektivitu odstranit? Jaké jsou perspektivy rozvojové pomoci do budoucna?



Předběžná osnova práce:

Úvod, vymezení základních pojmů

1.Příčiny současného rozdělení světa Sever x Jih, historický vývoj rozvojové 

pomoci

2.Jednotlivé přístupy k rozvojové pomoci ve světě, jejich proměny a perspektivy

3.Poskytovatelé rozvojové pomoci

4.Příčiny zaostalosti rozvojových zemí, jejich role ve světové ekonomice, 

zhodnocení dopadů rozvojové pomoci na jejich politický, sociální a ekonomický 

rozvoj 

Závěr, návrhy a doporučené pro vyšší efektivitu rozvojové pomoci
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Úvod

      Tématem mé diplomové práce jsou Problémy a perspektivy rozvojové pomoci: dárci a 

rozvojové země. Uvedené téma jsem si zvolil zejména s ohledem na hlubší zájem o danou 

problematiku, ale také s vědomím, že otázka rozvojových zemí je v současnosti stále více 

aktuální. Mnohé problémy, které sužují rozvojový svět, ve světě rozvinutém již neexistují, 

případně jsou běžně řešitelné.

      Pomoc druhým má v historii lidstva tradici více než dlouhou. Pomoc při přírodních 

katastrofách, válečních konfliktech či zkrátka jen „pomoc těm chudším“ se formovala ve 

světě na různých filosoficko-náboženských základech. Na tyto proudy dále navazovalo 

osvícenství a humanismus, abolicionistická hnutí zasazující se o zrušení otroctví, či různá 

sociální a pacifistická hnutí. Důvody byly zejména etické či morální, neboť pomoc lidem 

v nouzi je součástí většiny filozoficko-náboženských směrů napříč světem. Dalšími důvody

objevujícími se zejména v souvislosti s rozpadem světové koloniální soustavy jsou důvody 

pragmatické. Státy se prostřednictvím zahraniční pomoci snaží nepřímo potírat konflikty či 

terorismus, které by mohly v budoucnu ohrozit jejich vlastní bezpečnost.

      I přes současnou ekonomickou krizi, která je nejhorší od velké deprese ve třicátých letech, 

žije velká většina obyvatel vyspělých států, tzv. bohatého Severu v relativním blahobytu. A 

naopak i v dobách, kdy tempo růstu světové ekonomiky dosahuje vysoké rychlosti, jsou 

mnozí obyvatelé rozvojových zemí, tzv. chudého Jihu vystaveni bídě, chudobě a v mnoha 

případech dokonce i hladomoru. Přitom bohatství vyprodukované na celé planetě je dle 

mnoha studií dostačující pro celou světovou populaci. Problém je tedy zejména 

v nerovnoměrném rozdělení bohatství, tj. rozdílné ekonomické a politické koncentraci moci 

napříč světem.  Tento problém se snaží alespoň zčásti řešit rozvojová pomoc.

      Zahraniční rozvojová pomoc je dnes součástí zahraniční politiky všech vyspělých států. 

Vysoké rozvojové cíle si klade také Organizace Spojených národů, která roku 2000 přijala 

hlasy všech členských států Miléniovou deklaraci, ve které se státy zavázaly k boji s extrémní 

chudobou, hladem a dalšími problémy, které trápí rozvojové země. Také média ve zvýšené 

míře informují o rozvojovém světě, zejména v době nějaké aktuální krize. Mnoho 

mezinárodně známých osobností se zapojuje do kampaní a prostřednictvím televize, internetu

a dalších médií, jsme dennodenně informování o problémech jako malárie, diskriminace žen 

či kácení deštných pralesů. Kromě státu a státních organizací se aktivně v pomoci 
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rozvojovému světu angažují i mnozí nestátní a nadnárodní aktéři. Přesto se však až na dílčí 

úspěchy nezdá, že by se situace v rozvojových zemích nějak výrazně zlepšovala. 

      Rozvojová pomoc, která je považována za hlavní nástroj v boji s problémy rozvojového 

světa se tak čím dál tím více stává terčem kritiky. Poukazováno je na její častou neefektivitu a

neschopnost dosáhnout vytyčených cílů. Jaké jsou tedy hlavní problémy, kterým musí 

poskytování rozvojové pomoci čelit?  A jsou tyto problémy řešitelné? Právě těmito otázkami 

se bude ve své diplomová práci zabývat.

      Vzhledem k aktuálnosti tématu diplomové práce je relevantní odborné literatury 

k zamýšlenému výzkumu dostatek. V prvních třech kapitolách je často odkazováno i 

k literatuře české, kapitola čtvrtá pak čerpá zejména ze zdrojů v anglickém jazyce. Ke 

zpracování práce byla použita jak odborná literatura z vědeckých databází (JSTOR, EBSCO, 

apod.), tak monografie a internetové zdroje. Seznam použité literatury je uveden na konci 

práce.

      Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Účelem prvních tří kapitol je zejména seznámení 

s širším kontextem rozvojové problematiky, přiblíženy jsou fenomény, na které je

odkazováno ve čtvrté kapitole. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, druhá blíže 

představuje rozvojové země a třetí zmiňuje některé dárce rozvojové pomoci s ohledem na 

čtvrtou kapitolu.

      První kapitola tedy definuje základní pojmy týkající se daného tématu. Je zde vymezena 

např. definice samotné rozvojové pomoci. Kapitola se dále zabývá historií poskytování 

rozvojové pomoci, zmíněny jsou některé teoretické koncepty. Vysvětlen je také pojem 

chudoby a způsoby jejího měření. Tato kapitola je zakončena pohledem jednotlivých teorií 

mezinárodních vztahů na fenomén rozvojové pomoci. 

      Druhá kapitola pak je věnována samotným rozvojovým zemím. Nastíněn je jejich 

historický vývoj, včetně vzniku samotného termínu rozvojové země. Zmíněny jsou také

jednotlivé charakteristiky rozvojových zemí. Kapitola se dále zabývá klasifikací rozvojových 

zemí s ohledem na rozdílnost metodiky mezi Organizací spojených národů a mezinárodními 

finančními institucemi. Závěrečná část kapitoly pak patří integračním snahám rozvojových 

zemí.

      Účelem třetí kapitoly je seznámení s dárci rozvojové pomoci, na které bude odkazováno 

ve čtvrté kapitole. Zmíněny jsou tedy mezinárodní finanční instituce a Organizace pro 
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ekonomickou spolupráci a rozvoj. Charakterizovány jsou zejména orgány a iniciativy 

jednotlivých organizací, které se zabývají problémy rozvojových zemí.

      Hlavní část diplomové práce je obsahem čtvrté kapitoly. V ní se zabývám analýzou 

problémů rozvojové pomoci. Použita je kvalitativní metodologie. Jde o jedinečnou 

případovou studii, o prozkoumání daného případu. Objektem výzkumu je rozvojová pomoc. 

Problémy rozvojové pomoci zjišťuji podle následujících proměnných. Jedná se zejména o 

motivace dárců rozvojové pomoci, formy rozvojové pomoci, koordinaci rozvojové pomoci, 

vztah obchodu k rozvojové pomoci, negativní dopady rozvojové pomoci a kvalitu rozvojové 

pomoci. V rámci každé podkapitoly s pomocí odborné literatury formuluji návrhy na řešení 

analyzovaných problémů.

      Diplomová práce vychází z hypotézy, že rozvojová pomoc se potýká s mnoha problémy, 

které jsou příčinou její časté neefektivity.      

      Základní výzkumné otázky jsou tedy následující: Jaké jsou problémy hlavní rozvojové 

pomoci? Jaké kroky je třeba udělat, aby byly problémy vyřešeny? Jaká je perspektiva 

rozvojové pomoci do budoucna?

      Cílem práce je objasnit problémy, se kterými se rozvojová pomoc potýká a nastínit možná 

řešení těchto problémů.
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1) Zahraniční rozvojová pomoc

Nejprve je potřeba od sebe odlišit dva druhy pomoci, které jsou často zaměňovány a to 

pomoc rozvojovou a humanitární. Tyto dva druhy pomoci jsou totiž poskytovány za 

rozdílných podmínek a při odlišných situacích.

Humanitární pomoc1 je pomoc krátkodobá, která se snaží bezprostředně reagovat na 

nějakou právě vzniklou katastrofu, ať už válečné, přírodní, či jiné povahy a jejím hlavním 

úkolem je zajistit základní potřeby obyvatel (voda a potraviny, přístřeší, zdravotní péče). Po 

zažehnání krize je humanitární pomoc zpravidla ukončena. Hlavními poskytovateli 

humanitární pomoci, jsou kromě bohatých států (USA, Japonsko, státy Evropské unie) také 

agentury OSN. Pro zefektivnění humanitární pomoci byl roku 1992 založen při Evropské 

komisi Úřad pro humanitární pomoc (ECHO), na globální úrovni má poté stejný účel Úřad 

OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA). 

Naproti tomu pomoc rozvojová má dlouhodobější charakter a nevzniká ad hoc k právě 

vzniklé krizi. Jejím účelem je déletrvající spolupráce mezi aktéry, která by měla napomoci 

rozvojovým zemím k pokroku v oblasti ekonomické, sociální, politické, ekologické, atd. 

Dalším podstatným rozdílem, který oba druhy pomoci od sebe odlišuje, je objem finančních 

prostředků, který je v případě pomoci rozvojové mnohonásobně vyšší.

Termín rozvojová pomoc se zrodil po druhé světové válce. Problémem tohoto termínu 

je, že implikuje hierarchický/asymetrický vztah dárce a obdarovaného. V mnoha případech by 

ovšem bylo lepší brát méně rozvinutou zemi jako sobě rovného partnera. Evropská unie proto 

také často používá raději termínu „rozvojová spolupráce“. Příkladem může být např. oficiální 

název rozvojové spolupráce mezi Evropskou unií a státy Afriky, Karibiku a Pacifiku (ACP) 

(ACP – EU development cooperation)2. 

Zahraniční pomoc může být jak bilaterální, kdy jde o spolupráci mezi dvěma státy, tak 

multilaterální, kdy je pomoc poskytována většímu množství států. V takovém případě je 

rozvojová pomoc poskytována prostřednictvím agentur OSN, či mezinárodními finančními 

institucemi jako např. Světová banka (WB), či Mezinárodní měnový fond (IMF). 

                                                          
1 Někdy se můžeme setkat také s termínem pomoc krizová
2

V této práci budu termíny rozvojová pomoc i rozvojová spolupráce používat jako synonyma
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Dále je možné zahraniční pomoc rozdělit na vládní, nevládní, či kombinaci obou. Vládní 

pomoc je hrazena ze státního rozpočtu a bývá proto také často označována jako pomoc 

„oficiální“. Nevládní pomoc je poskytována prostřednictvím různých dárců, jako jsou nadace 

a charitativní, či dobročinné organizace. Financována je tak ze soukromých prostředků 

fyzických, či právnických osob. Podle způsobu finančního krytí, pak můžeme rozlišit pomoc 

ve formě nenávratné dotace (grant) a pomoc ve formě dotace vrátné (půjčka) (Halaxa, 2000: 

2).

1.1 Definice rozvojové pomoci

Přestože neexistuje žádná jednotná definice rozvojové pomoci, dalo by se říci, že 

všechny se ve své podstatě shodují v hlavních bodech. Pro ilustraci, zde uvádím dva příklady:

Termín rozvojová spolupráce se zrodil po druhé světové válce jako výraz modernější 

formy humanitární tradice, symbolizující obecnější a šířeji pojatý lidský rozvoj a partnerský 

postoj zúčastněných stran. Spolupráce se zaměřila na monitorování dlouhodobých sociálních 

a ekonomických podmínek, ve kterých lidé v méně rozvinutých zemích světa žijí, a na hledání 

způsobů, jak by se tyto podmínky daly globálně zlepšit.3

Další z definic rozvojové pomoci můžeme nalézt například v dokumentu Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Miscellaneous: Official Development Assistance: 

Oficiální rozvojová nebo zahraniční pomoc se skládá z půjček, grantů, technické asistence 

a dalších forem spolupráce, kterou poskytují vyspělé země zemím rozvojovým. Významná část 

oficiální rozvojové pomoci je zaměřena na podporu udržitelného rozvoje v chudších zemích, 

zčásti pomocí zachování přírodních zdrojů, ochrany životního prostředí a pomocí 

populačních programů.4

Terminologie OECD v oblasti rozvojové pomoci je často používána i dalšími 

mezinárodními organizacemi, či státy, např. Evropskou unií.

Konec studené války sebou přinesl novou politickou a ekonomickou realitu. Objevuje se 

nová skupina zemí, tzv. transformující se ekonomiky. Od roku 1993 tak začala OECD 

                                                          
3 http://www.rozvojovka.cz/humanitarni-pomoc-a-rozvojova-spoluprace_228_2.htm 16.5.2011
4

Volně přeloženo z http://www.environmentalindicators.com/htdocs/indicators/25offi.htm 16.5.2011
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rozlišovat dva hlavní druhy rozvojové pomoci. Jedná se o „Oficiální rozvojovou pomoc“

(Official Development Assistance – ODA) a „Oficiální pomoc“ (Official Aid – OA).  

Rozdíl mezi oběma druhy pomoci vycházel z teritoriálního rozdělení přijímajících zemí, 

které používal Výbor pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Comittee – DAC), který 

je institucionální součástí OECD. Dle metodiky DAC, byly země rozděleny do dvou skupin 

příjemců pomoci, vymezené v tzv. Seznamu příjemců pomoci (List of Aid Recipients)5. 

Do první skupiny patřily tzv. „klasické6“ rozvojové země. Kritériem pro zařazení země do 

této skupiny byla výše HDP na obyvatele (podle klasifikace Světové banky) a podle politicko 

– historických kritérií (podle klasifikace UNCTAD7). Pomoc, plynoucí do těchto zemí, byla 

ODA (Adamcová, 2002: 66).

Do skupiny druhé potom náležely transformující se ekonomiky střední a východní 

Evropy8 (CEEP) a nové nezávislé státy (NIS), včetně států Společenství nezávislých států 

(SNS). Dále tam byly řazeny i některé více rozvinuté a dynamicky se rozvíjející rozvojové 

ekonomiky (např. Jižní Korea, Brazílie, Čína, aj.) a zámořská území států EU. Pomoc 

plynoucí do této skupiny zemí byla OA (Adamcová, 2002: 66).

S postupem času, kdy země z druhé skupiny úspěšně završovaly svůj proces transformace, 

se část zemí střední a východní Evropy v roce 2004 integrovala do EU, kde se samy staly 

dárci rozvojové pomoci. V roce 2005 je tedy seznam obsahující příjemce OA zrušen a opět 

vzniká jednotný DAC List of ODA Recipients9, který existuje dodnes.

1.2 Historie poskytování rozvojové pomoci

Prvním impulzem, vedoucím ke vzniku rozvojové pomoci, bylo jednoznačně založení 

Organizace spojených národů v roce 1945. V Chartě OSN byly poprvé deklarovány cíle o 

                                                          
5

Ten existuje již od roku 1961
6 Klasické ve smyslu protikladu k transformujícím se ekonomikám, které vznikly až s rozpadem světové 
socialistické soustavy
7

Konference OSN o obchodě a rozvoji (United Nation Conference on Trade and Development)
8 Nutno podotknout, že centrálně plánované ekonomiky bývaly před rokem 1989 samy také dárci rozvojové 
pomoci. Např. ekonomická spolupráce mezi ČSSR a rozvojovými zeměmi byla nejsilnější v 50. a 60. letech, po té 
následoval pokles. Více k příčinám poklesu např. (Holub, Foltýn, Ordnung, 1993)
9 DAC List of ODA Recipients 2009/2010 je možné nalézt zde
http://www.oecd.org/dataoecd/32/40/43540882.pdf 12.5.2011
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podpoře sociálního a ekonomického rozvoje v celosvětovém měřítku. Vůbec první agenturou 

na světě, která se zabývala rozvojovou pomocí, byla United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration (UNRRA), založena v roce 1943, jejímž účelem bylo odstranění škod 

způsobených napadeným zemím v průběhu druhé světové války. V roce 1946 poté poskytla 

první půjčku nově vzniklá Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD). Tak se zrodil 

systém multilaterální pomoci (Halaxa, 2000: 3).

Spolu se začátkem studené války a hrozbou rozšíření komunismu do západní Evropy rostl 

i význam zahraniční pomoci. V rámci tzv. Marshallova plánu, poskytly Spojené státy Evropě 

pomoc v hodnotě téměř 13 miliard dolarů (z toho 90% ve formě nevratných grantů). Plán 

významně napomohl poválečné rekonstrukci Evropy a nastartoval její hospodářský růst. 

Marshallův plán byl nabídnut i zemím právě se formujícího východního bloku, které však 

z politických důvodů americkou pomoc odmítly.10 Úspěch Marshallova plánu ukázal, že 

zahraniční pomoc může být velmi významným a účinným nástrojem zahraniční politiky. 

Po druhé světové válce dochází k rozpadu světové koloniální soustavy a na mapě světa tak 

vzniká mnoho nových, nezávislých států, které však velmi zaostávají v sociální, ekonomické, 

politické a dalších oblastech a pro mnoho z nich je zahraniční pomoc životně důležitá. Ta pak 

často přichází zejména z bývalých koloniálních metropolí, které si tak zajišťují pokračování 

vzájemných ekonomických vztahů. Jelikož takováto zahraniční pomoc byla často 

podmiňována určitými politickými, či ekonomickými podmínkami přinášejícími určité 

výhody dárcovské zemi, z mnoha rozvojových zemí se začaly zejména v sedmdesátých letech 

ozývat hlasy, že se jedná pouze o novou formu vykořisťování, o tzv. neokolonialismus. 

Se začátkem konfrontace mezi Východem a Západem se zahraniční pomoc stává často 

prostředkem, kterým si obě hlavní supervelmoci zajišťují loajalitu mezi státy třetího světa. 

Mnoho rozvojových zemí volilo pragmatický přístup a snažilo se tak přijmout co největší 

objem zahraniční pomoci od obou vzájemně soupeřících rivalů s tím, že si zachovávaly co

možná největší míru autonomie. Takovým příkladem je třeba Indie, přijímající rozvojovou 

pomoc současně od obou stran. Výjimečným příkladem pak je Srí Lanka, která v padesátých 

letech odmítala jakoukoliv zahraniční pomoc, z důvodu obav o svou suverenitu (Halaxa, 

2000: 3 – 4).

                                                          
10 Např. Československo a Polsko dokonce již s přijetím plánu souhlasily, avšak na Stalinův nátlak nakonec svou 
účast stáhly
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Počátečními motivy pro bilaterální rozvojovou pomoc byly tedy jednak motivy 

ideologicko-strategické (zadržování komunismu na straně jedné a podpora států, které se 

vydaly „socialistickou“ cestou na straně druhé) a jednak politicko-ekonomické, kdy se 

mocnosti snažily udržet svůj historický vliv v bývalých koloniích. Přesto se postupně 

v šedesátých letech formuje i skupina států, jejichž primárním motivem poskytování 

zahraniční pomoci nejsou strategické, ani ekonomické cíle, ale především solidarita a úsilí o 

rozvoj, spojené se snahou přispět k politickému porozumění11. Některými odborníky je pak 

takováto forma pomoci označována jako „real aid“ (Halaxa, 2000: 4).

V průběhu šedesátých let se také nejvýznamnější dárci dohodli na vytvoření International 

Development Association v rámci Světové banky, která se tak stala hlavním zdrojem 

rozvojové pomoci díky zvýhodněným půjčkám.

1.2.1 Etapy vývoje rozvojové pomoci12

1950 -1965

      V poválečném období se prosadila myšlenka keynesiánství, jejíž autor J. M. Keynes je 

považován za tvůrce teorií, které dávají do souvislosti ekonomický růst s velikostí 

kapitálových investic. Základem studia rozvoje se stává teorie růstu. V tomto období tak 

dochází k tomu, že slova růst a rozvoj se fakticky stávají synonymy. Je to způsobeno i 

úspěchem Marshallova plánu, který investicemi hospodářsky nastartoval západní Evropu. 

Převládl tak obecný názor, že zkušenosti s rozvojem průmyslových zemí lze přenést i do 

rozvojového světa. Hlavním hybatelem rozvoje tak měl být ekonomický růst, díky kterému 

mělo postupně dojít k rozvoji i v dalších oblastech. Za hlavní překážku byl pak označen 

zejména nedostatek kapitálu v rozvojových zemích a receptem tedy bylo zvýšení přílivu 

investic z venčí. Jakýkoliv tok prostředků od vyspělých států směrem k rozvojovým, byl 

viděn jako jednoznačně pozitivní (Raffer, Singer 1996). Cesta vedoucí k rozvoji byla vnímána 

jako jednosměrná, šlo o paradigma tzv. modernizace přejímané ze zemí Severu.13 Významnou 

roli plánovače a investora hrál v tomto modelu (v nově nezávislých zemích) stát. V tomto

období se tak v pomoci rozvojovým zemím upřednostňoval transfer kapitálu jejich vládám a 

veřejnému sektoru prostřednictvím zvýhodněných půjček a grantů.

                                                          
11

Jedná se o Kanadu, Nizozemí a severské státy
12 Volně dle (Halaxa, 2000)
13

Viz. např. možnosti rozvoje vývodní a jihovýchodní Evropy dle (Rosenstein-Rodan, 1943)
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1965 – 1980

      Pro toto období je charakteristická škola otevřené ekonomiky (laissez-faire), jejíž zastánci 

tvrdili, že podporován by měl být zejména volný trh s minimálními zásahy státu. Rozvojovou

pomoc pokládají za zbytečnou, postačující je soukromý kapitál. Objevily se také názory, že 

rozvojové země by se měly pokoušet o dosažení soběstačnosti a to zejména vzájemnou 

spoluprácí. 

      Přicházejí také první pochybnosti o prospěšnosti vztahu mezi investicemi a kapitálovým 

růstem. Úvahy o rozvoji se také staly více komplexní a začaly být vedeny ve dvou rovinách –

v mezinárodní a individuální.

      V mezinárodní rovině se prosazuje předpoklad, že rozvojové země ze vzájemné rostoucí 

závislosti mezi státy Severu a Jihu profitují, neboť otevřenost jejich ekonomik vede 

k rychlému nárůstu exportu a přílivu zahraničních investic. Vzájemným obchodem tak

vydělají rozvojové země více, než pomocí zvýhodněných grantů a půjček. Jednalo se o tzv. 

teorii difuzionismu.

      Teorie difuzionismu je založena na představě vyspělého centra, které vysílá impulzy do 

méně vyspělých oblastí – periferie. Teorie tak sloužila jako zdroj úvah o možnosti pozitivně 

ovlivňovat vývoj v rozvojových zemích (periferie) zejména prostřednictvím šíření demokracie 

z centra (vyspělé státy). Teorie pak byla také využívána i pro zdůvodnění čistě politického 

pronikání do nově se vytvářejících zemí (Říchová, 2000: 284 - 285).

      Existoval však ještě zcela odlišný pohled na situaci, který tvrdil, že ze vzájemné závislosti 

profitují pouze státy bohatého Severu. Příčinou byl zejména rostoucí protekcionismus, kterým 

si bohaté státy chránily vlastní ekonomiky. Pro rozvojové země, často závislé na vývozu 

primárních surovin, se tak vzájemný obchod stal velmi nevýhodným. Přínos ze zahraničních 

investic byl také snižován nerovnými podmínkami. Jednalo se zejména o marxistické teorie 

závislosti, zabývající se rozdělením světa na centra a periferie, prezentované např. Raulem 

Prebischem, či Immanuelem Wallersteinem.

      Prebischova teorie periferní ekonomiky se zabývá zhoršováním směných relací mezi 

surovinami, či potravinami na jedné straně a průmyslovými výrobky na straně druhé. Jelikož 
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rozvojové země (periferie) produkují zejména základní suroviny a potraviny, kdežto vyspělé 

země (centrum) výrobky s přidanou hodnotou, nepříznivé důsledky vzájemné směny pak 

připadají na státy periferie. Řešení pak Prebisch nachází zejména v industrializaci 

rozvojových zemí14 (Holub, Foltýn, Ordnung,1993: 13).

      Wallerstein pak přichází s teorií světového systému. Ten Wallerstein definuje jako 

jednotku s jednotnou dělbou práce, v rámci které rozlišuje centrum (jádro), semiperiferii a 

periferii. V rámci tohoto systému je pak přenášeno bohatství ze závislé periferie do vyspělého 

centra. Centrum vysílá do periferie ekonomické, kulturní, či jiné podněty, čímž v periferii 

dochází ke změnám a ta se pod vlivem centra kulturně a sociálně mění (akulturace). Centrum 

periferní oblasti tak vlastně vytváří a ekonomicky je vykořisťuje. Jádro získává z periferie

především suroviny a naopak sem exportuje výrobky s přidanou hodnotou. Státy periferie 

totiž prakticky nedisponují sekundárním ani terciálním sektorem, a pokud ano, tak pouze 

v rozsahu, který je výhodný pro země jádra15 (Pšeja, 2005: 87 – 91).

      Z dalších představitelů teorie závislosti lze jmenovat např. Cardosa a Faletta, kteří ve své 

práci z roku 1969 tvrdili, že příčinou zaostalosti rozvojových zemí jsou vyspělejší 

kapitalistické země, které si podřizují rozvojové ekonomiky a vtahují je do svého vlastního 

systému, čímž je na sobě činí politicky i ekonomicky závislé. Vyspělejší země pak získávají 

z této vzájemné vazby více, než do ní investují16 (Říchová, 2000: 290). 

Období osmdesátých let

      Vysoký objem celosvětových kapitálových rezerv (což byly zejména nevyužité zisky 

ropného kartelu OPEC ze sedmdesátých let) byl využit pro poskytnutí rozsáhlých půjček do 

rozvojových zemí. V důsledku stagflace17 ve vyspělých zemích však cena půjček rychle roste 

a rozvojové země se tak stávají stále více zadlužené. Pomoc rozvojovým zemím, která se 

zaměřovala na řízení makroekonomické situace, omezovala možnosti jejich rozhodování, 

stejně jako míru jejich ekonomické suverenity. Mezi dárcovskými zeměmi také dochází ke 

                                                          
14

Více R. Prebisch  (1949) The Development of Latin America and its Principal Problems nebo R. Prebish (1959) 
Comercial policy in the underdevelopment countries.
15

Více I. Wallerstein (1979) The Capitalist World Economy.
16 Více Cardoso, Faletto (1969) Dependency and Development in Latin America.
17

Stagflací „je označován konkrétní krizový vývoj ekonomiky. Je charakterizovaný stagnací ekonomického růstu, 

případně jeho propadem, a logicky výraznou nezaměstnaností, ale oproti běžnému cyklickému poklesu 
ekonomiky tentokrát i vyšší mírou inflace“ (Kučerová, 2010: 35).
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shodě o podmínkách poskytování půjček a zahraniční pomoci. Vyžadují zejména větší

provázanost mezi poskytovanou pomocí a podporou vlastního exportu. To se stává novou 

motivací pro poskytování rozvojové pomoci.

      Přestože celkový růst pomoci v tomto období nebyl nijak masivní, oficiální rozvojová 

pomoc (ODA – Official Development Assistance) mírně vzrostla. Bylo to způsobeno zejména 

větším zapojením nevládních organizací do celého procesu zahraniční pomoci.

      Faktory jako hospodářský pokles v Latinské Americe, stagnace, sucho a neustávající bída 

v Africe a další začaly vyvolávat otázky, zda zahraniční pomoc vůbec funguje18. Zatímco 

pomoc humanitární, poskytovaná v krizových situacích byla motivována altruismem a lidskou 

solidaritou, pomoc rozvojová byla evidentně stále více motivována zájmy jejího 

poskytovatele. To se týkalo i multilaterální rozvojové pomoci, kde měly být cíle rozvoje 

nadřazeny zájmům jednotlivých dárců.

Období po konci studené války

      Zřejmě nejvýznamnějším mezníkem v poskytování zahraniční pomoci, je rozpad světové 

socialistické soustavy na konci osmdesátých let. Ideologické motivy pro poskytování 

rozvojové pomoci byly nahrazeny19 zejména motivy politicko-ekonomickými. Bývalé 

socialistické země střední a východní Evropy se najednou staly samy příjemci rozvojové 

pomoci zemí ze Západu. V mezinárodní ekonomice tak vznikla nová skupina zemí, tzv. 

transformujících se ekonomik. Pomoc, které se jim dostávalo, byla podmíněna 

institucionálními reformami, jako např. přijetím volného trhu. Pomoc tak probíhala zejména 

formou školení, zaměřených na tržní ekonomiku nebo podporu demokratických reforem.

      Přestože transformaci bývalých zemí východního bloku lze i díky zahraniční pomoci 

pokládat za úspěch, situace v dalších oblastech světa a to zejména v subsaharské Africe, je 

stále velmi špatná a zahraniční pomoc je tak stále velmi důležitá20. Spory se v současné době 

vedou zejména o její formě. Na jedné straně stojí příznivci obchodu a volného trhu, na straně 

druhé potom zastánci „tradiční“ rozvojové pomoci21, tj. za pomoci půjček a grantů22. Cíle 

                                                          
18 Např. studie „Does aid work?“ od Roberta Cassena (1986)
19

Někteří autoři však zpochybňují primát ideologických motivů v poskytování rozvojové pomoci během studené 
války, např. Schraeder, Hook a Taylor, (1998), viz. kap. 4.2
20 Přesto je zpochybňován i celý koncept rozvojové pomoci, např. Easterly (2010).
21

Viz. kapitola 4.5
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rozvojové pomoci také berou ohled na širší spektrum problémů rozvojových zemí, již nejde 

jen o zvyšování hospodářského růstu, jak tomu bylo často v minulosti.

1.3 Témata rozvojové spolupráce

Mezi základní témata, kterými se rozvojová spolupráce zabývá, patří zejména tři 

následující oblasti:

 Populační exploze

S příchodem průmyslové revoluce, tedy zhruba před 200 lety nastává prudký nárůst 

světové populace, který se dosud nezastavil. Zatímco kolem roku 1800 žila na zemi necelá 

jedna miliarda lidí, dnes jich na zemi žije již téměř sedm miliard a dle nejstřízlivějšího odhadu 

OSN to bude do roku 2050 přes devět miliard.

Růst světové populace 1750 – 2050. Zdroj: United Nations Population Division.

                                                                                                                                                                                    
22 Spory se pak vedou i to, zda je výhodnější poskytovat rozvojovou pomoc ve formě půjček, či grantů, viz. kap. 
4.3
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To samozřejmě vyvolává obavy o dostatek potravin, pitné vody, či energie pro všechny, 

stejně jako obavy o udržitelnost rozvoje měst23. Typické jsou také rozdíly mezi jednotlivými 

regiony, kdy až 90% veškerého populačního růstu připadá na rozvojové země.24

Populačním růstem se pak zabývá tzv. teorie demografického přechodu, jejíž základy 

položil roku 1929 americký demograf Warren Thompson. Tato teorie dává do souvislosti

změnu počtu narození a úmrtí (obojí klesá s postupnou modernizací) v rámci státu s tím, jak 

se země vyvíjí od před-industriálního období, až do moderní industrializované ekonomiky.

Země jsou pak rozděleny podle toho, v jaké fázi demografického přechodu se nachází.

V rozvinutých zemích totiž započal demografický přechod již v 18. století, kdežto v některých 

rozvojových zemích začíná až v průběhu 20. století.25

Programy rozvojové spolupráce zabývající se populační tématikou se pak zaměřují 

především na šíření gramotnosti a zlepšení zdravotní péče, vedoucí nejen k naučení 

základních hygienických návyků, ale také k plánovanému rodičovství, které by mohlo 

populační explozi přinejmenším zpomalit. Stejně tak důležitá je podpora domácí produkce 

potravin, či zajištění přístupu k pitné vodě.

 Ekonomická nerovnováha

Přestože ve vyspělých ekonomikách žije pouze něco kolem jedné miliardy lidí, 

vyprodukují asi tři čtvrti celosvětového HDP, zatímco čtvrtina obyvatel chudých zemí žije 

pod hranicí bídy. Za méně než 1,25 dolaru denně žilo podle Světové Banky v roce 2005 1,4

miliardy obyvatel.26

                                                          
23 Teorií o růstu populace a problému s nedostatkem zdrojů se zabýval již na konci 18. století anglický ekonom 
Thomas Malthus, když tvrdil, že zatímco zdroje obživy rostou aritmetickou řadou, populace roste řadou 
geometrickou (tzv. populační zákon). Jeho teorie však byla vyvrácena. Více viz. Malthus, 1798, Esej o principu 
populace.
24

http://www.rozvojovka.cz/humanitarni-pomoc-a-rozvojova-spoluprace_228_2.htm 22.4.2011
25

Více viz. např. http://www.marathon.uwc.edu/geography/demotrans/demtran.htm 3.5.2011
26http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21881954~pagePK:64257043~piPK:437
376~theSitePK:4607,00.html 22.4.2011
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HDP na obyvatele 2009. Zdroj: data - IMF, mapa – Wikipedia

Mnoho obyvatel rozvojových zemí trpí podvýživou, nedostatkem zdravotní péče a pitné 

vody a mnohým z nich chybí i nějaké vlastní přístřeší. Nízká možnost získání dobře 

placeného zaměstnání udržuje v mnoha oblastech velmi vysoké procento nezaměstnaných. 

Velká, nezmenšující se propast mezi bohatým Severem a chudým Jihem, tak napomáhá 

udržovat sociální a ekonomickou nerovnováhu.

Rozvojová pomoc klade v této oblasti důraz zejména na rozvoj podnikání, zřizování 

podniků či dílen. Stěžejní jsou také programy na zvyšování kvalifikace obyvatelstva. Důležitá 

je i implementace zákonů do místní legislativy a vytvoření právního prostředí, bez kterého 

není podnikání možné. Pro přilákání investorů je potřebný také rozvoj infrastruktury, jako 

jsou dopravní sítě, telekomunikace či internet.

 Životní prostředí a energetické zdroje

Další z oblastí, na kterou se zaměřuje rozvojová spolupráce, je životní prostředí. Klíčová 

je otázka trvale udržitelného rozvoje, tj. aby dnešní generace nežily na úkor těch budoucích. 

Rozvojové projekty se zaměřují na ekologické problémy jako například rozšiřování 

pouští, půdní eroze, skleníkový efekt, či znečištěné vodní zdroje a snaží se s nimi úspěšně 

bojovat.
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1.4 Rozvojové cíle tisíciletí

      V září roku 2000 byla na Valném shromáždění Organizace spojených národů (OSN) v 

New Yorku podepsána tzv. Miléniová deklarace, která ve svém textu definovala osm 

Rozvojových cílů tisíciletí27 (Millenium Development Goals – MDG) v oblasti mezinárodního 

rozvoje, které by měly napomoci ke zlepšení životních podmínek v rozvojových zemích. 

Jedná se v podstatě o největší rozvojový program na světě. Hlavním cílem MDG je snížit 

počet obyvatel žijících v nejbídnějších podmínkách na polovinu. Jednotlivé konkrétní cíle 

jsou pak výsledkem dohod a rezolucí světových konferencí, a zahrnují v sobě otázky 

zdravotnictví, vzdělání, či životního prostředí. Ke splnění těchto cílů se zavázalo celkem 191 

zemí světa a také několik nevládních organizací. Výchozím bodem pro hodnocení 

jednotlivých cílů byl stanoven rok 1990, konečným rokem, kdy by měly být přijaté cíle 

naplněny, je rok 2015. K hodnocení jednotlivých cílů vydává OSN ve spolupráci s dalšími 

mezinárodními organizacemi (zejména se jedná o Světovou banku) každoroční Zprávu o 

plnění Rozvojových cílů tisíciletí (The Millenium Development Goals Report).

Přijetí MDG bylo důležitým krokem pro upevnění role rozvojových programů při 

poskytování zahraniční pomoci. Přinesly větší míru legitimity rozvojové spolupráce, neboť 

byly přijaty vládami jednotlivých států. Velkou zásluhu mají jistě i na propagaci problémů 

rozvojových zemí mezi veřejností, vedly k rozpoutání mnoha diskuzí, konání množství 

konferencí, atd. Při hodnocení úspěšnosti rozvoje se do centra pozornosti díky nim dostávají 

např. i otázky týkající se zdravotnictví, školství, či ekologie a pomalu tak ze své pozice 

vytlačují hospodářský růst, který byl často vnímán jako jediné měřítko úspěchu, bez ohledu na 

tzv. trvale udržitelný rozvoj, tj. neuspokojování potřeb dneška na úkor budoucích generací.

Z vytyčených cílů se daří například zvyšovat procento dětí navštěvujících základní školu a 

příslibem do budoucna je i vyšší zapojení žen do veřejného života v mnoha zemích28.

Již dnes je však velmi pravděpodobné, že se Rozvojové cíle tisíciletí ve stanoveném čase 

naplnit nepodaří. V mnoha oblastech, na které se MDG zaměřují, k žádným skutečným 

změnám, které by vedly k trvalému zlepšení životních podmínek těch nejchudších, zatím 

nedošlo. Velkým problémem MDG je zejména fakt, že nestanovují, jakým způsobem lze 

vytyčených cílů dosáhnout. Existuje např. obecná shoda o tom, že je nutné zvýšit vzdělanost 

                                                          
27

Podrobný popis Rozvojových cílů tisíciletí je uveden v příloze 1
28 http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-
low%20res%2020100615%20-.pdf 22.4.2011
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dětí v rozvojových zemích, ale jak toho nejlépe dosáhnout? Je lepší postavit více škol, nebo 

zvýšit platy učitelům? Jaká metoda povede k lepšímu výsledku? Na to nám MDG odpověď 

nedávají. Plnění Rozvojových cílů tisíciletí také zůstalo pouze politickým závazkem, nikoliv 

právním, nikdo tak nenese za výsledky MDG odpovědnost.  

Americký ekonom William Easterly pak ve své knize píše: Stanovit si předem velkolepý 

cíl je iracionální, protože neexistuje jediný důvod předpokládat, že ho lze za rozumnou cenu a 

s prostředky, které jsou k dispozici, vůbec dosáhnout (Easterly, 2010: 21).  

1.5 Chudoba a její měření

      Pro to, abychom posoudili, zda je rozvojová pomoc účinná, tj. zda plní určené cíle, je 

samozřejmě nutné sledovat její výsledky pomocí určitých ukazatelů. Je tedy nezbytné nejprve 

definovat pojem chudoby a osvětlit její měření.

      Rozdíly v bohatství existovaly mezi jednotlivými státy vždy. Již ve starověku existovaly 

říše bohaté, které dominovaly tehdejšímu známému světu a země chudé, které se většinou 

stávaly kořistí svých mocnějších sousedů. Přesto však zde srovnání s dnešním stavem 

víceméně pokulhává, neboť zatímco v minulosti si bohatství vlastní země užívala jen úzká 

skupina obyvatel, s příchodem průmyslové revoluce a s postupným nástupem střední třídy se 

zejména v Evropě a Severní Americe odrazily ode dna chudoby velké části populace. To však 

neprobíhalo ve všech částech světa a zejména státy, které získaly svou samostatnost na 

koloniálních mocnostech až v druhé polovině dvacátého století, se dál utápějí v chudobě. I 

přes to, že konflikt mezi Západem a Východem je minulostí, svět je i nadále rozdělen. 

Tentokrát je však hlavní dělící linie mezi bohatým Severem a chudým Jihem.

      Chudoba je velmi komplexní pojem. V současné době je považována za jeden z hlavních 

problémů dnešního globalizovaného světa a její odstranění je proto také jedním z hlavních 

cílů, které si rozvojová pomoc klade. Důvody pro její odstranění nejsou pouze solidarita a 

pocit odpovědnosti, který pociťují zejména bývalé koloniální mocnosti, existují i důvody 

zcela pragmatické. Chudoba nejen že uvrhuje mnoho lidí do zoufalství, ale je jedním 

z hlavních impulzů pro vznik sociálních nepokojů a možnou živnou půdou pro teroristické 

skupiny (Adamcová, 2006: 287). Stejně tak má chudoba do jisté míry podíl na nelegální 

migraci, ochodu s lidmi, zbraněmi, či drogami. 
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      Samotný termín chudoba má mnoho definic. Záleží například na tom, zda je míněna 

absolutně, nebo relativně. Například britský vědec Peter Townsend definoval chudobu jako 

„neschopnost účastnit se společenského dění a žít na úrovni, která je v dané společnosti 

běžná.“ Indický nositel Nobelovy ceny za ekonomii Amartya Sen zase tvrdí, že „chudoba 

nespočívá pouze v nedostatku příjmů, ale v nemožnosti plnohodnotně žít v jejich důsledku“. 29

      Dalším problémem může být i stanovení hranice chudoby. Představa o ní je ve vyspělém 

světě zcela jiná, než ve světě rozvojovém a jde tedy o subjektivní vnímání chudoby. Analýzou 

činnosti institucí, které se studiem chudoby zabývají, bylo zjištěno, že každá organizace má

svou vlastní definici chudoby v závislosti na komplexnosti, s níž se chudobou zabývá

(Adamcová, 2006: 292).

      Nejrozšířenější způsob jak měřit chudobu je stanovení hranice vyjadřující minimální výši 

příjmu, nutnou k uspokojení základních životních potřeb, tedy k zajištění potravy a obydlí. 

Hranice se určuje pro každou zemi zvlášť a to na základě průzkumu domácností stanoveném 

průměrném množství peněz, které jsou nutné ke koupi denního kalorického minima a dalších 

nezbytných věcí, jako je bydlení, či ošacení.30

      V současnosti používá Světová banka pro mezinárodní srovnávání absolutní chudoby 

hranici výdajů 1,25 USD na den (tzv. poverty line), přepočtenou na základě kurzů dle parity 

kupní síly. Takovéto paušální stanovení chudoby (tzv. absolutní chudoba) však má jisté 

nedostatky, neboť chudoba je vždy relativní. Koncept relativní chudoby tak nahlíží na 

chudobu jako na stav relativní deprivace jedince ve vztahu k ostatním jedincům v dané 

společnosti.31

      Stupeň rozvoje každé země bývá často úzce spojován s jejím ekonomickým růstem. Pro 

stanovení takovéhoto rozvojového stupně se často používá hodnota hrubého domácího 

produktu, tzv. HDP, či hrubého národního produktu HNP. Problémem těchto ukazatelů je 

skutečnost, že spíše než o celkovém rozvoji dané země nám podávají zprávu o výkonu její 

ekonomiky. Sociální, či polické podmínky, stejně jako například úroveň gramotnosti, 

dostupnost lékařské péče, či stav životního prostředí z nich zjistit nelze.

                                                          
29

Více viz. A. Sen (1982) Choice, Welfare and Measurement
30 http://www.rozvojovka.cz/chudoba_226_15.htm 22.4.2011
31

http://www.rozvojovka.cz/chudoba_226_15.htm 22:4.2011
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      Z toho důvodu pak v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbub ul Haq a anglický profesor 

Sir Richard Jolly vyvinuli tzv. Index lidského rozvoje (HDI)32. Index slouží ke srovnání 

životní úrovně mezi jednotlivými státy a je tak hned od svého vzniku používán každoročně 

OSN ve Zprávě o lidském rozvoji33. Účelem indexu je zachytit i sociální aspekty rozvoje a 

složen je tak z celkem tří proměnných:

 Střední délka života (naděje dožití při narození)

 Stupeň vzdělanosti (vyjadřován pomocí ukazatele míry gramotnosti

            dospělých a ukazatele hrubé míry studujících)

 HDP na obyvatele (parita kupní síly v USD)

HDI za rok 2010. Čím tmavší barva země, tím vyšší je index HDI.

Zdroj: data - UNDP, mapa – Wikipedia 

Hodnota HDI se pohybuje v rozmezí 0 – 1 a jednotlivé země jsou podle výsledků řazeny 

do čtyř skupin34. Čím více se výsledná hodnota blíží k jedné, tím více je země rozvinutá.35

Přestože je ukazatel HDI všeobecně uznávaný, v jeho souvislosti se objevují i kritické hlasy.  

Index například nedokáže zachytit rozdíly v životní úrovni uvnitř jednotlivých zemí. Již 

zmiňovaný nositel Nobelovy ceny za ekonomii Amartya Sen pak HDI označil za „vulgar 

                                                          
32 Human Development Index
33

Human Development Report
34

1.very high, 2.high, 3.medium, 4.low
35 Dle údajů z roku 2010 obsadila Česká republika 28 příčku, s HDI 0,841, celý žebříček lze nalézt na: 
http://hdr.undp.org/en/statistics/ 22.4.2011 
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measure“. Přesto je ukazatel HDI celosvětově používaným ukazatelem a je každoročně 

zjišťován ve 175 zemích světa.36

Dalším významným indexem je tzv. Index lidské chudoby (HPI)37. Ten použila OSN 

poprvé v roce 1997. Celkově používá dva druhy HPI – jeden pro rozvojové země, druhý pro 

členské země OECD. HPI měří procento populace pod předem definovanou hranicí tří 

indikátorů. Pro rozvojové země pak HPI vypočítává z těchto hodnot:

 pravděpodobnost nedožití se 40 let věku života;

 míra negramotnosti dospělého obyvatelstva;

 nevážený průměr dvou proměnných:

- míra obyvatelstva nepoužívající upravenou vodu

            - procento podvyživených dětí (měřeno body mass indexem)

Výpočet pro členské země OECD se vypočítává ze stejných hodnot, avšak z jinak 

nastavených parametrů.

Pro posuzování rozvinutosti jednotlivých zemí existuje samozřejmě mnoho dalších 

ukazatelů, jako je například Gini Index, který udává míru nerovnoměrnosti rozdělení 

bohatství ve společnosti, či index vnímání korupce CPI.

1.6 Pohled teorií mezinárodních vztahů na rozvojovou pomoc 

Teorie mezinárodních vztahů nám běžně slouží k objasnění jednotlivých fenoménů 

v oblasti mezinárodní politiky. Nejinak je tomu i s motivacemi a chováním aktérů v oblasti 

rozvojové pomoci. 

Rozvojová pomoc se ve větší míře začíná objevovat po druhé světové válce, tedy přímo 

v období bipolární konfrontace. V této době je dominantním přístupem ve výzkumu 

mezinárodních vztahů realismus, který vyšel vítězně z první velké debaty (Drulák, 2003: 48). 

Realismus chápe mezinárodní prostředí jako anarchické, ve kterém se státy, jako 

nejdůležitější aktéři mezinárodního systému, snaží prosadit svůj národní zájem. V systému 

neexistuje žádný nadnárodní aktér, který by byl schopen vynutit si řád. Chování států je vždy 

racionální, v opačném případě by poškozovaly samy sebe. Hlavním národním zájmem 

                                                          
36 http://www.rozvojovka.cz/rozvoj_228_11.htm 22.4.2011
37

Human Poverty Index
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každého státu je vlastní bezpečnost, hlavním cílem potom jeho vlastní přežití (Pšeja, 2005: 

25). Rozvojová pomoc je tak z hlediska realismu pouze jedním z nástrojů, jak výše 

zmíněných cílů dosáhnout. Altruistické, morální, či idealistické motivy nehrají dle realistů 

žádnou významnější roli. Důraz je kladen na motivy bezpečnostní.

Realistický pohled na rozvojovou pomoc lze úspěšně aplikovat na období studené války. 

Jak Spojené státy, tak Sovětský svaz využívaly rozvojovou pomoc k budování sítě 

spřátelených zemí. Hlavním účelem bylo zvýšení vlastní bezpečnosti a moci. Přestože se 

Spojené státy hlásily po celé období studené války k hodnotám jako je svoboda a demokracie, 

podpora diktátorských a autoritářských režimů však nebyla výjimkou. Stejně pragmaticky se 

pak choval i SSSR.

Problémem realistického pohledu zejména po konci studené války je fakt, že opomíjí jiné

než bezpečnostní motivy. Nepřikládá žádný význam idejím, či normám jako je např. 

mezinárodní právo, stejně tak vůbec nepočítá s jinými aktéry, než jsou státy a zcela opomíjí 

mezinárodní organizace či nadnárodní korporace (Drulák, 2003: 70). Mimo zájem klasického 

realismu je i ekonomický rozměr rozvojové pomoci. V tomto ohledu nastává změna až 

s neorealismem, který přisuzuje ekonomické dimenzi určitý stupeň důležitosti a staví ji na 

roveň dimenzi bezpečnostní (Schraeder, Hook, Taylor 1998: 298). Stejně tak není realismus 

schopen uspokojivě vysvětlit motivace k rozvojové pomoci malých a středně velkých 

bohatých států jako je např. Kanada, Nizozemí, či severské státy a to i v období studené 

války.

Liberální a neoliberální teorie v podstatě odmítají veškeré základní realistické 

předpoklady. Zejména zpochybňují stát jako výlučného aktéra mezinárodního systému. 

Zdůrazněna je role mezinárodních institucí, vnitrostátních subjektů, firem, veřejného mínění a 

jednotlivců, čímž je zároveň zpochybněno jednak jednoznačné oddělování vnitřní a zahraniční 

politiky, stejně jako racionalita jednání státu, protože liberalismus na stát nepohlíží jako na 

subjekt s jasně definovaným cílem, nýbrž jako na konglomerát různých subjektů a zájmů 

(Drulák, 2003: 73). 

Motivací pro poskytování rozvojové pomoci tak není pouze bezpečnost, liberalismus 

připouští i existenci ekonomických, etických, či normativních důvodů. Motivací poskytnout 

rozvojovou pomoc, tak může být pro stát nejen vlastní přežití, ale i podpora demokracie ve 

světě, rozvoj mezinárodního obchodu, či solidarita. Liberalismus je tak ve srovnání 



38

s realismem mnohem pozitivnější ve vnímání motivace jednotlivých aktérů rozvojové 

pomoci, stejně jako i v možnostech jejich vzájemné spolupráce. Zachovává si i více 

optimismu, pokud se jedná o výsledky a efektivitu rozvojové pomoci. Liberalismus vidí 

rozvojovou pomoc jako reakci států na problém vzájemné závislosti a globalizace (Lancaster 

2007: 3 - 4).

Marxismus pohlíží na otázky mezinárodních vztahů především z pohledů vztahů nikoliv 

mezi státy, ale mezi společenskými třídami v kontextu ekonomiky (Drulák, 2003: 112). 

Motivy pro poskytování rozvojové pomoci, jsou pak podle marxismu jednoznačně dány 

ekonomickými zájmy dárců. Veškeré prostředky poskytnuté rozvojovým zemím, pouze 

posilují průmyslové a vládnoucí elity těchto států a tím jen udržují, případně dále rozšiřují 

nerovnosti mezi bohatými státy Severu a chudými státy Jihu (Schraeder, Hook, Taylor 1998: 

299).

Zcela odlišně na rozvojovou pomoc pohlíží konstruktivismus. Ten patří mezi nejmladší 

směry v teorii mezinárodních vztahů. Typická je proto jistá rozdílnost představ o jeho identitě, 

neboť pohled různých autorů na konstruktivismus se liší. Realita mezinárodních vztahů je 

sociální konstrukcí vytvářenou a udržovanou prostřednictvím diskurzu a praxe aktérů 

mezinárodních vztahů. Hlavním tématem je tedy ontologický problém a to vztah mezi 

aktérem a strukturou, přičemž konstruktivisté považují aktéra i strukturu za rovnocenné, 

navzájem se ovlivňující složky (Drulák, 2003: 123).

      Z pohledu konstruktivismu se tak při přijímání rozhodnutí političtí představitelé ne vždy 

řídí jen podle svého vlastního užitku, ale také určitými sociálními normami. Pomoc má být 

nejen v zájmu dárce, ale i ostatních států. Motivy rozvojové pomoci jsou pak především 

morální či humanistické. Cíle jsou potom nemateriální, konkrétně se jedná například o 

zvýšení mezinárodní stability, podporu demokracie ve světě nebo ochranu globálního 

prostředí (Van der Veen, 2000: 31).

      Rozvojovou pomoc pak reflektuje i mezinárodní politická ekonomie. V jejím rámci se 

vyčleňují tři hlavní proudy a to realismus38, liberalismus a marxismus (Pšeja, 2005: 85 – 86). 

Pohled na rozvojovou pomoc je z hlediska všech tří proudů spíše negativní. Zatímco 

z hlediska liberalismu podkopává rozvojová pomoc tržní principy ekonomiky, z hlediska 

marxismu a ekonomického nacionalismu vyplývá nesouhlas z přesvědčení, že rozvojová 

pomoc je často spojována s určitými politickými a ekonomickými podmínkami a dárce 

                                                          
38

Gilpin pak ale vedle marxismu a liberalismu nazývá třetí přístup jako ekonomický nacionalismus.
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pomoci tak získává vliv v mnoha oblastech, které jsou za normálních okolností v plné 

pravomoci státu, který pomoc přijímá (Gilpin, 1987: 311). Jedná se tedy o obavu ze ztráty 

politické suverenity (ekonomický nacionalismus), či o odmítání imperialismu, který je dle 

marxistů pravým důvodem pomoci.
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2) Rozvojové země

Termínem rozvojové země (developing countries) jsou v dnešním světě označovány 

nejméně rozvinuté státy světa. Tento termín se rozšířil zejména po roce 1964, kdy byl použit 

na prvním zasedání Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD) a jeho další využívání

se ustálilo zejména díky tlaku samotných rozvojových zemí. (Kunešová, Cihelková, 2006: 

249). V období kolonialismu, byly mnohé kolonie, či závislá území označovány jako 

„zaostalé země“ (backward countries). Tento termín byl však odmítnut představiteli těchto 

zemí poté, co získaly politickou nezávislost a také z důvodu, že v některých teoriích byla 

zaostalost spojována s barvou pleti a antropologickými parametry příznačnými pro rasistické 

a fašistické koncepce (Holub, Foltýn, Ordnung, 1993: 7). V období následující po získání 

politické nezávislosti, byly pro rozvojové země používány ještě další termíny. Jednalo se 

zejména o termíny „méně rozvinuté země“ (less developed countries) a „země zaostávající ve 

vývoji“ (underdeveloped countries). Ani jeden z těchto termínů se však představitelům 

rozvojových zemí nezamlouval. Nakonec se vžil termín rozvojové země, který je používán 

dodnes. Přesto se nejedná, co do věcného obsahu, o příliš výstižný název a to zejména ze 

dvou důvodů39:

 Rozvoj, je samozřejmě charakteristický i pro země rozvinuté, ne tedy jen pro země, 

které si tuto kategorii vtiskují do názvu.

 Mnoho států, tímto termínem označované, se ve skutečnosti vůbec nerozvíjejí, ale 

dlouhodobě stagnují (např. státy subsaharské Afriky).

Přesto se termín rozvojové země stal všeobecně velmi populární a dnes je používán jak 

laickou, tak odbornou veřejností. Další termíny označující nerozvinutou skupinu zemí, 

s kterými se můžeme dnes, i když jen v omezené míře, setkat, jsou např. „třetí svět40“, 

případně „státy chudého Jihu“. 

                                                          
39

Holub, Foltýn, Ordnung, 1993: 8
40

Tento termín použil poprvé Francouz Alfred Sauvy v roce 1952, kdy byl svět již rozdělen studenou válkou na 
„první“ kapitalistický svět a „druhý“ socialistický svět. Po rozpadu světové socialistické soustavy, tedy 
„druhého“ světa, tak ztrácí pojem třetí svět své logické opodstatnění.
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Rozdělení světa na bohatý Sever a chudý Jih. Zdroj: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:North_South_divide.svg

Na rozdíl od všeobecně používaného termínu rozvojové země, dosud ve světě neexistuje 

žádná jednotná klasifikace těchto zemí. V současnosti tak vedle sebe existují dvě pojetí - užší 

a širší. Každé z nich je používáno rozdílnými mezinárodními institucemi.

Užší pojetí je prezentováno zejména Konferencí OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD), 

kde jsou hlavními kritérii hledisko politické samostatnosti a charakter sociálně-ekonomických 

vztahů. Podle tohoto pojetí zde máme tři skupiny zemí, vedle rozvinutých a rozvojových jsou 

zde definovány ještě země tzv. transformující, což jsou bývalé socialistické státy. Mezi státy 

rozvojové jsou dle užšího pojetí řazeny téměř veškeré státy Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

V širším pojetí, které je používáno zejména Světovou bankou a MMF, je zohledňováno 

pouze jedno kritérium a to kritérium ekonomické úrovně vyjádřené v makroekonomickém 

důchodu přepočteném na jednoho obyvatele (HDP, či HNP). Definovány jsou tak pouze dvě 

skupiny zemí a to rozvinuté a rozvojové. Problémem tohoto rozdělení je zejména fakt, že 

mezi rozvojové země jsou počítány i tzv. transformující se země střední a východní Evropy, 

které jsou však od „tradičních“ rozvojových zemí diametrálně odlišné především 

institucionálním zázemím, či strukturou a výkonností ekonomiky.  K rozvojovým zemím 

bychom však měli přistupovat s ohledem na fázi dlouhodobého vývojového procesu a jejich 

charakteristiky chápat jako relativní, tj. ve srovnání s rozvinutými ekonomikami (Kunešová, 

Cihelková, 2006: 250).

http://en.wikipedia.org/wiki/File:North_South_divide.svg
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Zajímavý pohled na vznik konceptu rozvojových zemí má jeden z významných

rozvojových ekonomů P. T. Bauer. Termíny jako rozvojové země, či třetí svět podle Bauera 

úzce souvisí s rozvojovou pomocí. Jedno bez druhého je dle jeho tvrzení nemyslitelné. Třetí 

svět je výtvorem zahraniční pomoci a bez zahraniční pomoci by nebylo třetího světa (Bauer, 

1981: 87).

2.1 Historický vývoj rozvojových zemí

Příčiny současného rozdělení světa na bohatý Sever a chudý Jih můžeme nalézt na 

konci osmnáctého století41. V tu dobu začíná zejména v Evropě a Spojených státech 

amerických proces nazvaný průmyslová revoluce, která jde ruku v ruce s kolonizací států 

dnes označovaných jako státy Jihu. Kolonialismus vytvářel dva typy ekonomických subjektů 

(metropole a kolonie), mezi kterými existovalo nerovné postavení. Kolonie, které byly nejen 

ekonomicky, ale i politicky závislé, představovaly pro metropole jakousi surovinovou, či 

zemědělskou základnu. Budovaná ekonomická struktura byla zaměřena na prvovýrobu. Stejně 

tak kolonie sloužily jako odbytiště výrobků vyprodukovaných v metropoli. Zdroje pocházející 

z kolonií byly důležitým faktorem, který napomáhal ekonomickému růstu koloniálních 

mocností, tj. vyspělých tržních ekonomik (Kunešová, Jarý, Martinčík, 2005: 195). 

Rozpad koloniální soustavy nastává po konci druhé světové války a většina bývalých 

kolonií získává v průběhu padesátých a šedesátých let nezávislost. Otázka likvidace 

kolonialismu byla často diskutována i na poli Organizace spojených národů. Mezi 

nejvýznamnější deklarace, které OSN k otázce kolonialismu přijímá v roce 1960, patří 

deklarace Valného shromáždění OSN o poskytnutí nezávislosti všem koloniálním národům a 

deklarace požadující úplnou likvidaci kolonialismu.

S rozpadem koloniální soustavy vzniká nová skupina států, nazývaná rozvojové země.

Přesto se nedá říct, že by se jednalo o nějakou homogenní skupinu. Dekolonizační procesy 

v jednotlivých zemích, byly totiž výsledkem rozdílně působících vnějších a vnitřních faktorů. 

Rozdíl byl například v tom, zda bylo získání politické nezávislosti výsledkem boje vnitřních 

protikoloniálních sil, či zda bylo dosaženo nezávislosti mírovou cestou (Kunešová, Jarý, 

Martinčík, 2005: 197). 

                                                          
41 Pokud bychom zašli dále do historie, lze nalézt prvotní příčiny již v 15. století, tedy v době počátku 
imperiálních výbojů a zakládání kolonií.
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Odlišný byl i další ekonomický vývoj jednotlivých rozvojových zemí. Rostoucí 

autorita Sovětského svazu po druhé světové válce způsobila, že mnoho rozvojových zemí se 

začalo orientovat na státy socialistické soustavy. Další bývalé kolonie si naopak i nadále 

zachovávaly blízké vztahy ke svým bývalým metropolím (Kunešová, Jarý, Martinčík, 2005: 

197).

Rozdílná byla také hospodářská situace nově nezávislých států. Přestože bývalé 

koloniální mocnosti investovaly prostředky do rozvoje infrastruktury ve svých koloniích, 

nesledovaly tím samozřejmě zájmy rozvoje kolonie, ale pouze své vlastní (Adamcová, 

Němečková, 2009: 52). Nové politické elity tak měly před sebou nelehký úkol vybudovat 

institucionální strukturu nového státu, technickou infrastrukturu, zajistit lidem přístup 

k zdravotní péči a vzdělání, atd., což se však mnoha představitelům rozvojových zemí naplnit 

nepodařilo (Adamcová, Němečková, 2009: 52).   

Významným procesem, který má v 90. letech výrazný vliv na rozvojové země je 

proces ekonomické globalizace v celosvětovém měřítku. Tento proces je na jedné straně 

provázen rozsáhlou liberalizací umožňující rozšiřování výroby, obchodu a mezinárodní pohyb 

kapitálu, na straně druhé však v rozvojových ekonomikách vytváří podmínky pro vznik 

nepředvídaných poruch a krizových poklesů (Adamcová, Sýkorová, 2002: 11). 

Podstatné změny v celém světovém hospodářství pak přicházejí také v důsledku konce

bipolárního soupeření mezi kapitalistickým Západem a socialistickým Východem, které 

významně ovlivňovalo jednotlivé rozvojové země. Spojené státy a Sovětský svaz během 

tohoto vzájemného soupeření usilovaly o vliv v jednotlivých rozvojových ekonomikách. 

Sovětský svaz soustředil svou podporu zejména na státy, které se v ekonomické sféře 

pokoušely o vybudování socialistické ekonomiky, zatímco Spojené státy si zakládaly zejména 

na své politice zadržování komunismu. Obecně se však podpora obou supervelmocí 

vyznačovala pragmatismem, kdy byly oba státy schopné podporovat jakýkoli režim bez 

ohledu na ideologii. Rozpad východního bloku pak znamenal veliký ekonomický propad pro 

rozvojové země, které pokračovaly dále v socialistickém směřování jako např. Kuba. 

V KLDR se pak v průběhu 90. let odehrály dokonce hladomory, které podle odhadů stály 

život až dva a půl milionu lidí42.
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Kirk, 1998 in http://www.iie.com/publications/wp/99-2.pdf 24.3.2011



44

Velmocenská podpora strategicky významných rozvojových zemí pokračuje prakticky 

až dodnes. Kromě politických důvodů vyvstávají do popředí důvody ekonomické, kdy mnoho 

rozvojových zemí disponuje bohatými nalezišti nerostných surovin, ke kterým si státy bohatší 

a mocnější snaží zajistit přístup. V neposlední řadě hrají velkou úlohu také důvody 

bezpečnostní, s čímž souvisí v posledních letech často zmiňovaný boj proti terorismu43. 

Hlavním soupeřem západních zemí o získání vlivu v rozvojových ekonomikách je 

dnes bezesporu Čína, která na rozdíl od západních demokracií nepodmiňuje vzájemnou 

spolupráci otázkami lidských práv a demokracie, respektive se neplete do vnitřních záležitostí 

rozvojových zemí vůbec. U mnoha, zejména afrických zemí, slaví tímto přístupem úspěch. 

Důkazem může být například čínské blokování veškerých pokusů sankcionovat Súdán v Radě 

bezpečnosti OSN, při krizi v Darfúru44. Přičemž Súdán je pro Čínu jedním z nejdůležitějších 

dodavatelů ropy.

Další změnou, která přichází v 90. letech, je větší zapojení rozvojových ekonomik do 

světového obchodu. Poprvé v poválečné historii také růst HDP rozvojových zemí předstihuje 

země rozvinuté a rozvojový svět se tak stává nejdynamičtějším segmentem světového 

hospodářství (Adamcová, Sýkorová, 2002: 12). Stabilní růst pak trvá až do asijské krize 

v roce 1997. Zde je však opět nutné podotknout, že výsledná čísla jsou zkreslena rozdílným 

vývojem v jednotlivých regionech a rozvojových zemích. Mluvit tak o rozvojových zemích 

jako celku, je v tomto ohledu velmi zavádějící. Ekonomický růst byl z velké části tažen 

asijskými nově industrializovanými ekonomikami (ANIZ). Jako důkaz je možno použít právě 

asijskou krizi z roku 1997, která poznamenala podstatně nejen vývoj v celém subregionu, ale 

vzhledem ke své ekonomické váze i růstové ukazatele (HDP i exportu) za rozvojový svět jako 

celek, resp. jejich zpomalení (Adamcová, Sýkorová 2002: 18).

2.2 Charakteristiky rozvojových zemí

Rozvojové země tvoří velice širokou a heterogenní skupinu. Dají se tedy vůbec nalézt 

nějaké společné charakteristiky? V rozvojových zemích žijí více než dvě třetiny populace naší 

                                                          
43 Boj proti terorismu jako důvod k intervenci je však často kritizován, že slouží jen jako zástěrka pro ovládnutí 
nerostných surovin, zejména ropy viz. např. intervence v Iráku v roce 2003
44

Viz. např. http://www.canada.com/topics/news/world/story.html?id=4bb2ff74-12a6-4a92-a3c4-
2bf5c2ec1481&k=98550 22.4.2011 nebo  http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/21/china-accused-
blocking-darfur-report 22.4.2011
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planety. Jednotlivé společnosti si prošly odlišným historickým vývojem, mají rozdílnou 

kulturu a vyznávají různá náboženství. Stejně tak se liší stupeň ekonomického vývoje 

jednotlivých zemí, i politická situace. Co tak mohou mít společného obrovská 

latinskoamerická Brazílie, miniaturní africké Svazijsko, či ropný sultanát Bahrajn?

Asi nejvýraznějším společným znakem rozvojových zemí je velmi nízký životní 

standard většiny obyvatel, respektive nízká úroveň důchodu na obyvatele45. Přesto v této 

skupině existují země, kterým se v posledních letech daří chudobu svých obyvatel podstatně 

redukovat (např. Čína, Argentina, nebo Chile). Na druhou stranu zejména v oblasti 

subsaharské Afriky se životní podmínky tamního obyvatelstva dlouhodobě zlepšovat nedaří.

Dalším charakteristickým rysem, který je společný mnoha rozvojovým zemím, je 

přetrvávající ekonomická závislost na rozvinutých zemích a to především na jejich bývalých 

koloniálních metropolích. Jednou z příčin tohoto stavu je zejména zaostávání rozvojových 

zemí v technologickém pokroku a kvalitě vzdělání. Zatímco rozvinuté země realizují 

s rozvojovými zeměmi jen asi 20% svého celkového dovozu, pro země rozvojové je dovoz 

z rozvinutých zemí až 60% jejich celkového dovozu (Kunešová, Cihelková, 2006: 251).

Pro rozvojový svět je typická také tradiční struktura zaměstnanosti, tzn. vysoký podíl 

prvovýroby (zemědělství a těžebního průmyslu), což je typickým důsledkem koloniálního 

panství. O něco lepší situace panuje ve struktuře produkce, kde se rozvojové země stále více 

přibližují zemím rozvinutým, převládá sektor služeb následován průmyslem a zemědělstvím 

(Kunešová, Cihelková, 2006, 250). Neustále je však patrná klíčová úloha zemědělství, 

vzhledem k vysokému populačnímu růstu, který mnoho států třetího světa vykazuje. I přes 

tzv. zelenou revoluci46 se stále nepodařilo vyřešit problém hladu, který sužuje zejména 

subsaharskou Afriku. V mnoha rozvojových zemích existuje také tzv. sociálně ekonomický 

dualismus, kdy moderní tržní ekonomika existuje paralelně spolu s předkapitalistickou 

sociálně ekonomickou strukturou (Kučerová, 2011: 38).

Se závislostí na zemědělské produkci úzce souvisí i častá závislost rozvojových 

ekonomik na vývozu primárních surovin. Často se jedná pouze o jednu komoditu, což dělá 

rozvojové ekonomiky velmi zranitelné vůči výkyvům ceny této vyvážené suroviny.
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Např. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx 22.4.2011
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Zelená revoluce je vývojová etapa zemědělství, probíhající v rozvojových zemích od 50. let 20. století. Jejím 
hlavním cílem bylo zvýšení výnosů zemědělských plodin. Viz. např. Norman E. Borlaugh (2007) Sixty-two years 
of fighting hunger: personall recollections 



46

Většinu rozvojových zemí sužuje také vysoký populační růst obyvatelstva. Jelikož růst 

produkce zemědělství je nižší než přírůstek obyvatelstva, produkce potravin nedokáže zajistit 

dostatek obživy pro veškeré obyvatelstvo, což vede k opakovaným hladomorům (Kunešová, 

Cihelková, 2006: 252). Populační exploze má nepřímo za následek i další socioekonomické 

problémy, jako je např. vysoká nezaměstnanost.

Mezi další společné znaky patří jistě i nízká úroveň zdravotní péče, školství, problém se 

znečistěným životním prostředím, či migrací. Mnoho rozvojových zemí trápí také dlouhodobé 

ozbrojené konflikty, související i s vynakládáním peněžních prostředků na zbrojení.

V následujících tabulkách následuje přehled společných charakteristik a odlišností 

rozvojových zemí, jak je identifikovali ve své knize Michael P. Todaro a Stephen C. Smith.

Společné znaky rozvojových zemí47

1) Nízká životní úroveň, charakterizovaná nízkými příjmy, nerovností, špatným 

zdravotnictvím a neadekvátním vzděláním

2) Nízká úroveň produktivity práce

3) Vysoká úroveň populačního přírůstku, velká část obyvatelstva závislého na 

ekonomicky aktivní části populace

4) Závislost na zemědělské produkci a exportu primárních surovin

5) Špatně fungující ekonomický systém, limitovaný přístup k informacím

6) Závislost a zranitelnost v mezinárodních vztazích

Hlavní odlišnosti mezi rozvojovými zeměmi48

1) Velikost země (geografie, populace, příjem)

2) Historické a koloniální pozadí

3) Vybavenost přírodním a lidským kapitálem

4) Etnická a náboženská struktura
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Todaro, Michael P., Smith, Stephen C.: Economic Development – ninth edition, Pearson Education, 2006,
str. 49 – 50, volně přeloženo
48 Todaro, Michael P., Smith, Stephen C.: Economic Development – ninth edition, Pearson Education, 2006,
str. 41 – 42, volně přeloženo
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5) Relativní důležitost veřejného a privátního sektoru a občanské společnosti

6) Povaha průmyslové struktury

7) Míra závislosti na vnějších ekonomických a politických silách

8) Rozdělení moci uvnitř státu, sociální, politická a institucionální struktura 

2.3 Klasifikace rozvojových zemí

Nutnost klasifikace jednotlivých rozvojových zemí má z hlediska efektivního využití 

rozvojové pomoci velký význam. Je nutné definovat společné problémy jednotlivých skupin 

zemí, stejně jako problémy, které se týkají pouze některých států, aby byla možná efektivní 

alokace peněžních, či jiných prostředků. 

Rozvojové země tak lze klasifikovat na základě mnoha kritérií. Kromě již zmíněného 

užšího a širšího pojetí rozvojových zemí, existuje mnoho dalších členění rozvojových zemí, 

ať už na základě geografického, politického, či ekonomického klíče. Významným kritériem 

v mnoha klasifikacích bývá také dělení na základě HDP, či HNP na obyvatele. Mezi 

nejběžnější klasifikace patří zejména ty používané agenturami OSN (zejména UNCTAD) a 

dále klasifikace Světové banky, případně Mezinárodního měnového fondu. Zcela odlišný 

přístup klasifikace rozvojových zemí má pak Světová obchodní organizace (WTO49).

2.3.1 Klasifikace dle OSN (UNCTAD)

Agentury OSN, zejména UNCTAD, využívají již zmíněné užší pojetí rozvojových zemí, 

které je definováno hlediskem politické samostatnosti a charakterem sociálně-ekonomických 

vztahů. Z důvodu, aby poskytovaná rozvojová pomoc byla co nejvíce efektivní, jsou samotné 

rozvojové země dále děleny do několika skupin. UNCTAD tak rozlišuje nejméně rozvinuté 

země (Least Developed Countries – LDC), dále vnitrozemské rozvojové země (Land-locked 

developing countries - LLDC) a také malé ostrovní rozvojové státy (Small Island Developing 

States – SIDS).

                                                          
49

World trade organization

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3632&lang=1
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Nejméně rozvinuté země

První seznam skupiny nejméně rozvinutých zemí schválila OSN na doporučení 

Výboru pro plánování rozvoje (Committee for Development Policy – CDP) v roce 1971. 

Kritéria definující LDC, byla tehdy následující50: 

 hrubý domácí produkt na obyvatele menší než 100 USD (v hodnotě dolaru z roku 

1968)

 podíl průmyslové výroby na HDP menší než 10 % (bez těžebního průmyslu)

 gramotnost dospělého obyvatelstva nižší než 20 %

Svět tak začal v roce 1971 oficiálně uznávat, že na naší planetě existuje poměrně velké 

množství extrémně chudých míst, která potřebují ke svému rozvoji intenzivnější pomoc 

okolního světa (Bjerkholt, 2005: 1–4 in Sýkora, 2008: 92).

Pokud bylo smyslem založení skupiny LDC upozornit na problémy nejchudších zemí a 

zefektivnit pomoc, díky které by se postupně vymanily z chudoby, nelze po čtyřiceti letech 

pohlížet na výsledek této snahy jinak než s rozpaky. V průběhu celého období se totiž pouze 

třem zemím podařilo skupinu nejchudších opustit51. Seznam LDC se naopak v průběhu let 

neustále rozšiřoval.

Kromě již tří výše zmíněných kritérií, byla stanovena podmínka, že počet obyvatel země 

usilující o vstup mezi LDC nesmí přesáhnout 75 milionů. Nicméně na základě širokého 

politického konsensu byla prosazena praxe odlišná. Členem LDC je tak již od roku 1975 

například Bangladéš, mající dnes 162 milionů obyvatel52. Mezi LDC mohly být zařazovány 

také země, které vyhovovaly pouze dvěma kritériím ze tří a ve třetím se přiblížily. O těchto 

výjimkách rozhodoval Výbor pro plánování rozvoje – CDP (Adamcová, Sýkorová, 2002: 43). 

V průběhu doby však stanovená kritéria čelila stále větší kritice. Bylo poukazováno na 

strnulost systému. Stejně tak se ukázalo, že je v podstatě politicky neprůchodné vyřadit zemi

ze skupiny LDC, pokud již nesplňovala stanovená kritéria, respektive splňovala pouze jedno 

kritérium ze tří. Toto byl také jeden z důvodů, proč např. Světová banka nezačala používat 
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Sýkora, 2008: 92
51 V roce 1994 opustila skupinu LDC Botswana, 2007 Maledivy a 2011 Kapverdy
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http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf 22.4.2011
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kategorii LDC, ale vytvořila si svojí vlastní – země s nízkým důchodem (Low Income 

Countries – LIC) (Adamcová, Sýkorová, 2002: 43 - 44).

K poslední revizi kritérií došlo v roce 2006 (CDP 2006 Report53):

 Hrubý národní důchod na obyvatele, kdy ke vstupu mezi LDC je třeba, aby 

průměrný HNP/obyvatele za období byl nižší než 745 USD. Hranice k výstupu ze

skupiny LDC pak byla stanovena na 900 USD. Tato hodnota je zhruba o 20 % vyšší 

než hranice pro vstup, což má zabránit situacím, kdy by země opustila seznam LDC a 

záhy se do něj vrátila jen kvůli krátkodobému poklesu HNP/hlavu způsobenému např.

vnějšími šoky

 Index lidských zdrojů (HAI, Human Assets Index), který se vypočítává jako průměr 

čtyř indikátorů. Jeden je zdravotní (úmrtnost dětí do 5 let), další nutriční (procento 

podvyživené populace), poslední dva se potom týkají vzdělání (proporce dětí 

zapsaných do středních škol, gramotnosti dospělého obyvatelstva). Hodnota HAI musí 

být nižší než 58 pro vstup a vyšší než 64 pro výstup země ze skupiny LDC.

 Index ekonomické zranitelnosti (EVI, Economic Vulnerability Index), který se 

vypočítává ze sedmi indikátorů: velikost populace, odlehlost země, koncentrace 

exportu zboží, podíl zemědělství, lesnictví a rybářství ke GNP, ztráta domova 

v důsledku přírodní katastrofy, nestabilita zemědělské produkce a nestabilita exportu 

zboží a služeb. Hodnota EVI musí být vyšší než 42 pro vstup a nižší než 38 pro výstup 

ze skupiny LDC.

Proto, aby země mohla být zařazena mezi LDC, musí splňovat všechna tři zmíněná 

kritéria a stejně tak nesmí mít více než 75 milionů obyvatel. Do skupiny nejméně rozvinutých 

zemí jsou státy zařazovány na základě vlastní žádosti. Vyřazení země ze seznamu LDC 

nastává v případě, kdy nesplňuje dvě ze tří kritérií ve dvou, po sobě následujících 

vyhodnoceních, která se konají každé tři roky. Doporučení pro výstup země ze skupiny LDC 

předkládá CDP.54

                                                          
53 http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_ecosoc/e_2006_33_en.pdf 22.4.2011
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http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_ecosoc/e_2006_33_en.pdf 22.4.2011
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Přestože název „nejméně rozvinuté země“ navozuje dojem něčeho negativního, jednotliví 

členové LDC považují své členství za jakési privilegium55, které jim zaručuje preferenční 

způsob zacházení, poskytuje jim nárok na zvýšenou rozvojovou pomoc, opravňuje je ucházet 

se o zvýhodněné půjčky, nebo o odepsání částí dluhu (Adamcová, Sýkorová, 2002: 45).

V současné době patří mezi LDC 48 zemí světa. Z nich je 33 v Africe, 9 v Asii, 5 v oblasti 

Oceánie a jedna se nachází v Karibiku:

Seznam LLDC dle UNCTAD

Afghánistán Etiopie Laos Niger Šalamounovy o.

Angola Gambie Lesotho Rov. Guinea Tanzanie

Bangladéš Guinea Libérie Rwanda Togo

Benin Guinea -Bissau Madagaskar Samoa Tuvalu

Bhútán Haiti Malawi Senegal Uganda

Burkina Faso Jemen Mali Sierra Leone Vanuatu 

Burundi Kambodža Mauretánie Somálsko Východní Timor

Čad Kiribati Mozambik Středoafrická r. Zambie

Džibutsko Komory Myanmar Súdán

Eritrea Kongo Dem.
Rep.

Nepál Svatý Tomáš a 
Princův ostrov

Zdroj: http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf 22.4.2011, vlastní 

úprava

Vnitrozemské rozvojové země

OSN dále vyčleňuje speciální skupinu vnitrozemských rozvojových zemí (LLDC)56, které 

jsou znevýhodněné z důvodu své polohy bez přímého přístupu do mezinárodních vod. 

Rozvojová pomoc by se měla v těchto státech zaměřovat na problémy jako je nedostatečná 

infrastruktura, slabé institucionální a produkční kapacity, malý domácí trh, špatný přístupu na 

světové trhy a vysoká náchylnost k vnějším šokům. Například vnitrozemské státy ze střední 
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I zde však můžeme nalézt výjimku, když v roce 1990 odmítla členství mezi LDC Ghana z důvodu negativní 
image, kterou členství mezi LDC vzbuzuje (Sýkora, 2008:94)
56

Land-Locked Developing Countries

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf
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Asie jsou od mořského pobřeží vzdáleny více než 3500 km. Nutnost přepravovat zboží přes 

území cizích států spolu s nutností často měnit způsob dopravy, zvyšuje těmto státům 

transakční náklady a snižuje mezinárodní konkurenceschopnost. Je tak nezbytné budování 

optimálních dopravních sítí, podpora přímých zahraničních investic a propagaci snahy o 

regionální ekonomickou integraci.57

U rozvojových projektů zaměřených na infrastrukturu, je pak často klíčový jejich 

regionální rozsah, neboť vnitrozemské státy jsou na infrastruktuře sousedních států z hlediska 

obchodu závislé.58

UNCTAD rozeznává celkem 31 vnitrozemských rozvojových států: 15 v Africe, 12 

v Asii, 2 v Latinské Americe a 2 ve střední a východní Evropě:

Seznam LLDC dle UNCTAD

Afghánistán Burundi Lesotho Niger Uzbekistán

Arménie Středoafrická r. Makedonie Paraguay Zambie

Ázerbájdžán Čad Malawi Rwanda Zimbabwe

Bhútán Etiopie Mali Svazijsko

Bolívie Kazachstán Moldávie Tádžikistán

Botswana Kyrgyzstán Mongolsko Turkmenistán

Burkina Faso Laos Nepál Uganda

Zdroj: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3632&lang=1 22.4.2011,

vlastní úprava

Malé ostrovní rozvojové země

Od roku 1994 sleduje OSN další speciální skupinu rozvojových států, kterou jsou malé 

ostrovní rozvojové země (SIDS)59. Jelikož OSN nikdy nedefinovala žádná kritéria k vytvoření 

nějakého oficiální listu SIDS, používá UNCTAD neoficiální seznam, který čítá 29 

rozvojových států. Pro tyto státy je společné, že jim hrozí podstatně vyšší riziko stát se zcela 

bezvýznamnými subjekty v rámci celosvětové ekonomiky. Vyznačují se tak velmi malou 
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http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3619&lang=1 22.4.2011
58 Viz. kap. 4.4
59

Small Island Developing States

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3632&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3632&lang=1
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rozlohou, špatnou dosažitelností velkých trhů a vysokou ekonomickou zranitelností vůči 

vnějším ekonomickým a přírodním vlivům.60

Seznam SIDS dle UNCTAD

Antigua a 
Barbuda

Kapverdy Nauru Svatý Tomáš a 
Princův ostrov

Východní Timor

Bahamy Kiribati Palau Svatý Vincenc a 
Grenadiny

Barbados Komory Papua Nová 
Guinea

Šalamounovy 
ostrovy

Dominika Maledivy Samoa Tonga

Fidži Maršálovy o. Seychely Trinidad a 
Tobago

Grenada Mauritius Svatá Lucie Tuvalu

Jamajka Mikronésie Svatý Kryštof a 
Nevis

Vanuatu

Zdroj: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3645&lang=1, 22.4.2011

vlastní úprava

2.3.2. Klasifikace dle Světové banky a MMF

Jak Světová banka, tak MMF využívají širšího pojetí rozvojových zemí, kde je 

rozhodující ekonomická výkonnost státu makroekonomicky vyjádřená pomocí HDP, či 

HNP61 na obyvatele. Zajímavé je zejména srovnání odlišných klasifikací, kdy Světová banka 

používá pro svou klasifikaci hrubý národní produkt (HNP) na obyvatele, měřený podle 

metody Atlas62, zatímco UNCTAD využívá hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele 

přepočtený podle nominálních kurzů. Světová banka na základě ukazatele HNP určuje čtyři 

skupiny rozvojových zemí, zatímco UNCTAD na základě HDP tři. Jak ukazuje následující 

tabulka, odlišná metodika výpočtu vede k rozdílným hodnotám, podle nichž jsou rozvojové 
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http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3620&lang=1 22.4.2011
61

Rozdíl mezi ukazatelem HDP a HNP je následující: Např. z hlediska České republiky zahrnuje HDP produkty 
vytvořené na českém území bez ohledu na to, zda byly vyrobeny českými či zahraničními výrobními faktory. To 
znamená, že do HDP se počítají i zisky zahraničních firem, které investovaly svůj kapitál v Čechách, či například 
mzdy zahraničních dělníků pracujících v ČR. Proto se říká, že se při zjišťování HDP uplatňuje tzv. teritoriální 
hledisko. Naproti tomu u hrubého národního produktu mluvíme o hledisku národnostním. Do HNP se tudíž 
započítávají produkty vytvořené českými výrobními faktory bez ohledu na to, na jakém teritoriu byly vytvořeny 
(například zisky české firmy, která investovala svůj kapitál v zahraničí, či mzdy českých občanů pracujících 
v zahraničí). http://dumfinanci.cz/ekonomika/hruby-domaci-produkt 12. 3. 2011
62

Jedná se o zvláštní metodiku výpočtu HND podle Světové banky (Adamcová, Němečková, 2009: 93)

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3645&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3645&lang=1
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země klasifikovány. Obě mezinárodní instituce tak mají rozdílný počet zemí v kategoriích, 

nastavených dle HDP/HNP na obyvatele.

Světová banka UNCTAD

HNP/obyv. Skupina zemí Počet 
zemí

HDP/obyv. Skupina zemí Počet 
zemí

více než 
12195 USD

s vysokým příjmem 69 Více než 
4500 USD

s vysokým příjmem 41

3946  -
12195 USD

s vyšším středním 
příjmem

48 1000 – 4500 
USD

se středním příjmem 52

996 - 3945 
USD

s nižším středním 
příjmem

56

995 USD a 
méně

s nízkým příjmem 40 1000 USD a 
méně

s nízkým příjmem 63

Zdroj: data Světové banky: http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-

and-lending-groups, data UNCTAD: http://www.unctad.org/en/docs/tdstat35_en.pdf, vlastní 

úprava, 22. 4. 2011

Mezi rozvojové země náleží podle Světové banky země s nízkým a nižším středním 

důchodem. Problematická je potom specifikace zemí s vyšším středním příjmem, neboť do ní 

patří jak členové Evropské unie (Bulharsko, Rumunsko), které lze jen stěží označit za 

rozvojové země, tak státy jako Mexiko nebo Namibie, které vykazují mnoho charakteristik 

rozvojových zemí. Avšak to je dáno širším pojetím rozvojových zemí, které právě Světová 

banka používá.

Specifickou skupinou rozvojových zemí, kterou definovaly roku 1996 Světová banka a 

MMF, jsou nejchudší a nejvíce zadlužené země (HIPC)63. Důvod vytvoření této skupiny zemí

bylo vymezit nejchudší a nejvíce zadlužené země, jimž bude prostřednictvím oddlužení 

pomoženo snížit dluhové břemeno na udržitelnou úroveň64. V roce 1999 pak byla celá 
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Heavily indebted poor countries
64

Iniciativa HIPC je vůbec prvním komplexním přístupem k problematice nadměrných dluhů, zahrnující 
koordinované akce celého mezinárodního společenství včetně multilaterálních organizací a vlád věřitelských 
zemí (Adamcová, Němečková, 2009: 99).

http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups
http://www.unctad.org/en/docs/tdstat35_en.pdf
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iniciativa přehodnocena a na základě výsledků kontroly byla schválena řada revizních

opatření, jež vedla k přijetí tzv. „rozšířené iniciativy HIPC“, která je stále v platnosti a kam je 

v současné době řazeno 40 zemí. 65

      Pro zajímavost se hodí ještě doplnit klasifikaci rozvojových zemí dle Světové obchodní 

organizace. WTO neurčila žádná kritéria pro definování a klasifikaci rozvojové země, každý 

členský stát si může sám určit, zda chce být brán jako rozvojový stát. Ostatní členové WTO 

však mohou proti takovémuto rozhodnutí protestovat a odmítnout poskytnout některé 

z výhod66, na které mají rozvojové země nárok.67

2.4 Integrační snahy rozvojových zemí

Prvním pokusem o vytvoření jakési společné identity rozvojových zemí byla 

Bandungská konference68 v roce 1955, kde se účastnické země shodly na existenci společných 

zájmů, vyplývajících z jejich statutu postkoloniálních a hospodářsky nerozvinutých zemí. Zde

se také navenek prvně definují jako skupina (Daněk, 2000: 9). K institucionalizaci iniciativy 

dochází roku 1961 v Bělehradě, kdy je založeno Hnutí nezúčastněních (NAM)69. Odmítnutím

příklonu jak k Východu i k Západu bylo "Hnutí nezúčastněných globální strategií, politikou 

namířenou proti světovému geopolitickému uspořádání: odmítnutím základních předpokladů 

studené války představovalo ohrožení tohoto uspořádání světa." (Taylor, 1993b: 38 in Daněk, 

2000: 9).

Principy na kterých bylo Hnutí nezúčastněných založeno, znamenaly zejména neutralitu 

vůči oběma soupeřícím blokům, neúčast ve vojenských aliancích s nimi, či neposkytování 

vlastního území pro vojenské účely mocností70. Princip nezúčastněnosti byl ale 
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Aktuální kritéria pro zařazení země mezi HIPC, i seznam zařazených zemí
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/hipc.pdf 17. 4. 2011
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Výhodou může být např. prodloužení lhůty k implementaci dohod sjednaných ve WTO, případně technická 
asistence s implementací http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm 17.4.2011
67 http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm 17.4. 2011
68

Bandungská konference (18. - 25.4. 1955): 29 asijských a afrických zemí, které se na konferenci setkaly, 
představovalo více než 50 % lidstva, ale jen 8 % celkového bohatství. Tato první konference států třetího světa 
měla nesmírný ohlas. Vyšly však najevo i rozpory mezi zeměmi, spjatými se západním táborem (Cejlon - nyní Srí 
Lanka, Pákistán, Írán, Turecko) a táborem východním (Indie, Vietnam, Čína), a to při jednání o Tchaj-wanu a při 
odsouzení imperialismu (Halaxa, 2000: 3)
69 Non-aligned movement
70

http://www.nam.gov.za/background/history.htm 22.4.2011
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z pragmatických důvodů některými zeměmi porušován, příkladem může být Egypt v 50. a 

Somálsko v 70. letech (Halaxa, 2000: 3-4). Smysl organizace pak vyjadřuje Havanská 

deklarace z roku 1979: 

„Zajistit národní nezávislost, územní nedotknutelnost a bezpečnost nezúčastněných zemí 

v jejich úsilí proti imperialismu, kolonialismu, neokolonialismu, apartheidu, rasismu včetně 

sionismu a všem formám zahraniční agrese, okupace, dominance, vměšování nebo nadvlády, 

jakož i proti velmocím a politice bloků.71“

Společné požadavky pak státy NAM předkládají poprvé v roce 1964 na Konferenci OSN 

o obchodě a rozvoji (UNCTAD). OSN se stalo hlavním fórem, na kterém rozvojové země 

prosazovaly své zájmy. V důsledku dekolonizace, která probíhala zejména v šedesátých 

letech, totiž rostl počet nezávislých rozvojových zemí, které tak získaly na půdě OSN většinu.

Zatímco v době svého vzniku, mělo NAM 19 členů, v současnosti je to 118.72 Přestože 

Hnutí nezúčastněných existuje do dnešních dní, nevyvíjí žádné výrazné aktivity73. To lze 

chápat i v kontextu s koncem bipolárního rozdělení světa, kdy princip nezúčastněnosti 

v konfliktu dvou znepřátelených táborů, samozřejmě ztratil smysl.

Aktivní jsou rozvojové země jako celek i v 70. letech, kdy se koná řada konferencí, 

zabývající se problematikou rozvojových zemí. V roce 1974 pak v rámci OSN prosazují 

rozvojové země akční program s názvem „Nový mezinárodní ekonomický řád“. Tento 

program stanovuje mimo jiné i navýšení rozvojové pomoci.74 Postupem času, však jednota 

rozvojového světa slábne. „Postupná dezintegrace ekonomických zájmů třetího světa v 

důsledku diferencovaného tempa hospodářského rozvoje i jeho politická dezintegrace (lokální 

války) a zvlášť pak nástup neoliberální politiky "nové pravice" ve vyspělých zemích – to vše v 

80. letech odsunulo kolektivní požadavky třetího světa do pozadí“ (Daněk, 2000:10).

      Přestože jednota rozvojového světa se v důsledky výše uvedených skutečností pomalu 

rozpadala, rozvojové země se již od 60. let začaly sdružovat na regionálním základě. Jednalo

se zejména o integraci ekonomickou. Za všechny jmenujme třeba Africkou unii,
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Hnut%C3%AD_nez%C3%BA%C4%8Dastn%C4%9Bn%C3%BDch_zem%C3%AD
22.4.2011
72 http://www.nam.gov.za/background/members.htm 22.4.2011
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http://www.nam.gov.za/index.html 22.4.2011
74

Více k Novému světovému ekonomickému řádu např.: BHAGWATI, J. N. (ed) (1977) The New International 
Economic Order: The North-South Debate. Samotný dokument je pak dostupný na: http://www.un-
documents.net/s6r3201.htm 22.4.2011

http://cs.wikipedia.org/wiki/Imperialismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neokolonialismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rasismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sionismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imperialismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
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MERCOSUR75, CARICOM76 či ECOWAS77. Jednotlivá uskupení pak mají různý stupeň

integrace, cíle i vlastní fungování. 

      Otázkou je, zda a jakou mají integrační pokusy rozvojových zemí budoucnost. Mohla by 

určitá forma regionální integrace napomoci jejich rozvoji a dostat chudé země z bídy? 

Současné zkušenosti tomu zatím moc nenasvědčují. Jedním z problémů je, že nově propojené 

trhy jsou málo významné. Když se totiž sloučí několik chudých, pomalu rostoucích 

ekonomik, tyto faktory se pak projeví i na regionálním stupni. Rozvojové ekonomiky si také 

nemají vzájemně moc co nabídnout. Zatímco např. bohatým státům mohou rozvojové země 

nabídnout svou levnou pracovní sílu, rozdíly uvnitř skupiny chudých zemí nejsou dostatečné 

k tomu, aby se jejich vzájemný obchod mohl rozvíjet (Collier, 2009: 187).

      Jako vzor integračních snah je často brána Evropská unie. To je však zcela odlišný případ. 

Jak podotýká Collier, úspěch tohoto uskupení spočívá v konvergenci, kdy se původně 

chudším členům podařilo dohnat ty bohatší. Trh Evropské unie je ochráněn clem, které 

znemožňuje přístup pracovně náročným výrobkům z rozvojového světa. To dává výbornou 

příležitost těm státům EU, které mají nejlevnější pracovní sílu, což jsou ty nejchudší (cla tedy 

slouží jako ochrana před extrémně levnou pracovní silou). Avšak regionální uskupení 

chudých rozvojových států, které chrání svůj trh před pracovně náročnými výrobky 

z bohatých zemí, dává šanci těm svým členům, které mají nejvíce kvalifikovanou pracovní 

sílu, což jsou ty nejbohatší (cla fungují jako ochrana před příliš kvalifikovanou pracovní 

silou). Integrace chudých států tak nevyvolává konvergenci, ale divergenci. Colier to shrnuje 

tvrzením, že regionální integrace je nejvýhodnější pro státy, které jsou nejblíže ke globálnímu 

průměru. Ve spolku bohatých zemí jako je EU, tedy integrace přináší výhody těm nejchudších 

členům, zatímco mezi chudými zeměmi těží z regionální integrace nejvíce její nejbohatší 

členové (Collier, 2009: 187). 

      Birdsall, Rodrik a Subramanian dále upozorňují, že Evropská unie nabídla svým členům

nejen možnost ekonomické integrace, ale nabídla hlavně perspektivu budoucího členství ve 

spolku bohatých států, čímž zadala motivaci k provedení hlubokých reforem v těchto zemích. 

Růst, který pak i v těch chudších evropských zemích následoval, mluví sám za sebe. EU však 

samozřejmě není jen ekonomická dohoda, ale i určitý politický systém (Birdsall, Rodrik, 

Subramanian, 2005).
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Mercado Común del Sur – Společný trh jihu
76 Caribbean Community and Common Market
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Economic Community of West African States
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      Žádnou podobnou perspektivu však integrační snahy rozvojových zemí nenabízejí a ani 

nabízet nemohou, jelikož nejsou spolkem bohatých států. Přitom právě provedení zejména 

institucionálních reforem v jednotlivých zemích je pro fungování integračních spolků klíčové. 

Typická africká země je totiž obvykle členem čtyř různých integračních svazků, které jsou 

často vzájemně neslučitelné (Collier, 2009: 186). Z toho je evidentní další problém, čímž je 

neexistence pravidel v rámci integračních uskupení, respektive jejich existence, ale 

nedodržování.

      Na druhé straně např. pro vnitrozemské státy je přístup na trhy sousedních zemí klíčový. 

Fungující ekonomická integrace, kde by jednotlivé státy dodržovaly daná pravidla, by pak pro 

ně byla velkým přínosem. Vytvoření takovéhoto spolku je však samozřejmě zejména na 

politických elitách rozvojových zemí, které však často hledí především na svůj vlastní zájem, 

případně na zájem některé podnikatelské kliky. Z výše popsaného problému divergence je 

také zřejmé, že integrační uskupení chudých států potřebují přístup na trhy bohatších zemí, 

kde by mohly využít svou výhodu v podobě levné pracovní síly. Umožnění takovéhoto 

přístupu, by mohlo být jedním ze stimulů, kterým bohaté státy podpoří snahy těch, co se snaží 

o vytvoření funkčního integračního projektu mezi rozvojovými zeměmi.
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3) Poskytovatelé rozvojové pomoci

Rozvojové země dostávají pomoc z mnoha různých zdrojů, od mnoha různých dárců.

V průběhu druhé poloviny dvacátého století se přístupy jednotlivých donorů k poskytování 

rozvojové pomoci postupně diferencovaly na základě jejich vlastních představ, zkušeností a 

motivů. Mezi poskytovatele rozvojové pomoci patří dnes vlády jednotlivých zemí, 

mezinárodní vládní i nevládní organizace, různá občanská či církevní hnutí, vysoké školy, atd. 

Účelem této kapitoly není podat vyčerpávající seznam všech dárců rozvojové pomoci, je o to 

poskytnout bližší informace o dárcích, na které bude odkazováno ve čtvrté kapitole. 

„Celosvětově je poskytování rozvojové pomoci natolik diverzifikované a zároveň i 

komplexní, že uchopení a objasnění mechanismu jejího fungování představuje složitý 

problém. Analýzu tohoto komplikovaného soukolí lze stavět na skutečnosti, že prvotním 

zdrojem veškerých prostředků, určených na pomoc, jsou vlády zemí.“ (Halaxa, 2000: 9).

      Rozdělení rozvojové pomoci na bilaterální a multilaterální, se tedy v praxi liší tím, zda 

vláda využívá své prostředky přímo (také prostřednictvím nevládních organizací), nebo je

poskytuje některé mezinárodní organizaci, která je dále využívá (Halaxa, 2000: 9).

3.1 Mezinárodní finanční instituce

     Mezinárodními finančními institucemi se rozumí skupina Světové banky (SB), 

Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová obchodní organizace (WTO). SB a MMF byly 

založeny roku 1944 v USA (tzv. Brettonwoodské dohody), WTO navázala roku 1994 jako 

nástupnická organizace Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), založené v roce 1948. 

Každá z těchto organizací má na starosti specifickou oblast světové ekonomiky. Světová 

banka se soustředí na rozvojové projekty, MMF koordinuje finanční a monetární politiku států 

a WTO se zabývá koordinací mezinárodního obchodu.78
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http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce_227_7.htm 22.4.2011
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3.1.1 Světová banka
79

     Světová banka se zabývá zejména poskytováním finanční a technické pomoci rozvojovým 

zemím. Financuje rozvojové projekty a podporuje také programy oddlužení nejchudších zemí. 

V současné době má 18780 členských států. Ve skutečnosti se jedná o organizaci zastřešující 

pět institucí81:

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – IBRD (International Bank for Reconstruction 

and Development)

- zabývá se poskytováním půjček a technickou pomocí, v souvislosti s rozvojem, 

středně82 bohatým a úvěruschopným chudým státům

Mezinárodní asociace pro rozvoj – IDA (International Development Association)

- poskytuje bezúročné půjčky nejchudším rozvojovým zemím, za účelem snížení 

chudoby a rozvoje

Mezinárodní finanční korporace – IFC (International Finance Corporation)

- poskytuje levné úvěry a přímé investice na komerční projekty v rozvojových 

zemích

Multilaterální agentura pro investiční záruky – MIGA (Multilateral Investment Guarantee 

Agency)

- poskytuje garance zahraničním investicím do rozvojových zemí proti politickým a 

dalším nekomerčním rizikům, čímž podporuje příliv kapitálu do těchto zemí 

Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů – ICSID (International Centre for 

Settlement of Investment Disputes)

- zabývá se řešením sporů v oblasti investic

      Skrze IBRD a IDA nabízí pak Světová banka dva druhy půjček83, které mají sloužit nízko 

a středně příjmovým zemím k podpoře jejich ekonomického či sociálního rozvoje. Půjčky 
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Jako Světová banka jsou označovány pouze “rozvojové instituce“ IBRD a IDA. Všechny instituce dohromady, 
jsou pak nazývány „Skupina Světové banky“. V této práci používám název Světová banka ve významu celé 
skupiny.
80

Nutno poznamenat, že ne každá země je členem všech pěti institucí viz. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:201228
71~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036~isCURL:Y,00.html 22.4.2001
81

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,pagePK:50004410~piPK:36602~theSitePK:297
08,00.html 22.4.2011
82

viz. podkapitola 2.3.3 kde je uvedena klasifikace zemí dle Světové banky
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mají často velmi dlouhou dobu splatnosti, nízký úrok a nejméně rozvinutým zemím jsou 

mnohdy poskytovány dokonce i bezúročně. Země mohou čerpat úvěry prostřednictvím IBRD, 

nebo IDA jen do doby, než dosáhnou určité ekonomické úrovně, která je přeřadí do kategorie 

vyspělých zemí (tzv. graduace)84.

      Světová banka disponuje také mnoha fondy a granty, na které kromě členských států 

přispívá i mnoho privátních subjektů.

Součástí pomoci rozvojovým zemím je také provádění analýz, poskytování rad a 

informací, školení kvalifikovaných pracovníků, či technická asistence např. s implementací 

institucionálních opatření. 

      Hlasovací právo se ve Světové bance odvíjí od finančních příspěvků dané země, největší 

vliv na fungování Světové banky tak mají jednoznačně Spojené státy americké (16,34 %). Pro 

srovnání, hlasovací sílá České republiky je 0,40 %.85

3.1.2 Mezinárodní měnový fond

      Také Mezinárodní měnový fond se angažuje v rozvojových aktivitách. V současné době 

je jeho členem 187 států.86 Mezi jeho základní aktivity patří podpora globální monetární 

spolupráce, zajišťování finanční stability, usnadňování mezinárodního obchodu, podpora 

vysoké zaměstnanosti a udržitelného ekonomického rozvoje a snižování chudoby ve světě.87

      V roce 2010 proběhla v rámci MMF reforma směrem k zefektivnění pomoci nejchudším 

zemím. Speciálně pro pomoc nízko-příjmovým ekonomikám tak nyní slouží tři druhy 

                                                                                                                                                                                    
83

Jedná se o investment operations a development policy operations. Rozdíl mezi nimi je ten, že zatímco první 
typ půjčky slouží k podpoře nějakého dlouhodobějšího projektu, druhý typ pomáhá rychle financovat např. 
nějakou potřebnou politickou či institucionální reformu. Více o těchto půjčkách: 
http://treasury.worldbank.org/index.html 22.4.2011
84

Česká republika završila proces graduace 28.2.2006, viz. 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_24457.html?year=2006 22.4.2011
85 Kompletní seznam hlasovací síly jednotlivých členských států: 
http://siteresources.worldbank.org/BODINT/Resources/278027-1215524804501/IBRDCountryVotingTable.pdf
22.4.2011
86 http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm 22.4.2011
87

http://www.imf.org/external/about.htm 22.4.2011
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půjček88, které byly vytvořeny pod tzv. Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). 

Prostřednictvím této instituce jsou poskytovány nízko-příjmovým zemím půjčky s nízkým 

úrokem. Jde v podstatě o jeden ze dvou hlavních nástrojů MMF pro pomoc nejchudším 

zemím. Druhým nástrojem je pak odpouštění dluhů nejvíce zadluženým zemím. Jedná se o 

iniciativu HIPC89 a dále MDRI90, v rámci níž bylo odpuštěno až 100 procent dluhu určitým 

zemím, ve snaze podpořit jejich pokrok k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí91.

      Stejně jako v případě Světové banky, hlasovací síla se odvíjí od finančního příspěvku 

každé země. Největší vliv v MMF tak mají opět Spojené státy (16,82 %). Hlasovací síla 

České republiky je 0,43 %.92

3.1.3 Světová obchodní organizace

      Hlavním cílem Světové obchodní organizace je odstraňování bariér světového obchodu a 

tedy jeho liberalizace. Na základě dohody členských států vytváří pravidla mezinárodního 

obchodu a následně dohlíží na jejich dodržování. Sleduje národní obchodní politiky a zabývá 

se také řešením obchodních sporů mezi členskými státy. Těch je v současné době 153.93

      Přestože je WTO založena na základě rovnosti podmínek ve vzájemném obchodu mezi 

členskými státy, ve vztahu mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi tato rovnost v některých 

případech, ve prospěch rozvojových zemí, neplatí. Z dalších výhod, které WTO poskytuje 

rozvojovým zemím, lze jmenovat např. možnost prodloužení lhůty pro plnění závazků 

v rámci mnoha dohod WTO, dále opatření zajišťující rozvojovým zemím lepší přístup na 

světové trhy či povinnost rozvinutých zemí brát na rozvojové země ohledy při implementaci 

vlastních politik. Rozvojovým zemím je nápomocen také Sekretariát WTO, který jim 

                                                          
88 Jedná se o Extended Credit Facility, Rapid Credit Facility a Standby Credit Facility. Podrobnější informace lze 
nalézt na: http://www.imf.org/external/about/lending.htm 22.4.2011
89

Více o HIPC viz kapitola 2.3.2.
90 Multilateral Debt Relief Initiative
91

http://www.imf.org/external/about/lending.htm 22.4.2011
92

Kompletní seznam hlasovací síly jednotlivých států: 
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx 22.4.2011
93

http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 22.4.2011
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poskytuje právní služby. Roku 2001 bylo potom založeno Poradenské centrum práva WTO, 

které poskytuje nejméně rozvinutým zemím služby zcela zdarma.94

      Obchodní jednání WTO jsou poměrně dost složitá, neboť návrhy opatření musí schválit 

všechny členské státy, a proto se většinou táhnou několik let. Vyjednávání o určitých 

skupinách zboží se konají v tzv. kolech, nazvaných podle měst nebo států, kde započala. 

Například Tokijské kolo (1973 až 1979)95, Uruguayské kolo, které vyústilo ve vznik WTO, se 

konalo od roku 1986 do roku 1994 nebo současné, Katarské kolo, zahájené v roce 2001.96

      Katarské kolo, které je také nazývané Rozvojové kolo97, má za úkol kromě dalšího 

prohloubení liberalizace světového obchodu, poskytnout rozvojovým zemím větší obchodní 

výhody a uskutečnit tak jejich hlubší zapojení do systému světového obchodu. I proto vznikl 

v roce 2001 Globální svěřenecký fond Rozvojového programu z Dauhá (Doha Development 

Agenda Global Trust Fund), z jehož prostředků jsou formou technické pomoci financovány 

různé programy související s obchodem rozvojových zemí.98

      Přestože mělo Katarské kolo99 skončit již v roce 2004, probíhá s přestávkami až do 

dnešních dnů. V dubnu 2011 prohlásil generální ředitel WTO Pascal Lamy, že rozpory mezi 

jednotlivými členy WTO jsou nepřeklenutelné a Katarskému kolu tak hrozí krach. Lamy za 

hlavní problém označil neschopnost dohodnout se na clech na průmyslovém zboží. Vyspělé 

země jako Spojené státy požadují od rozvojových mocností Číny, Brazílie a Indie mnohem 

výraznější snižování cel, než k jakému jsou tyto státy ochotny.100 Bývalá výkonná ředitelka 

WTO Eveline Herfkensová již dříve odhadovala, že by uzavření katarského kola, které by 

přineslo pokles obchodních bariér zejména na straně bohatých států, pomohlo až 140 
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http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 22.4.2011
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To samozřejmě probíhalo ještě v rámci GATT, šlo tedy o neinstitucionalizovanou podobu jednání o 
mezinárodním obchodě.
96 http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce_227_7.htm 22.4.2011
97

Collier (2009) ale uvádí, že název „rozvojové kolo“ je zcela nesmyslný, neboť organizace jako WTO, vytvořená 
za účelem smlouvání, nemůže takovému obsahu dostát.
98 http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-financni-instituce_227_7.htm 22.4.2011
99

Více ke Katarskému kolu např. Steinmetzová, Stuchlíková, Hnát, 2008, Rozvojové země a současný stav 
jednání ve WTO, dostupné online: http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/21_2008.pdf 2.5.2011
100 http://www.financninoviny.cz/zpravy/sef-wto-rozpory-mezi-zememi-nepreklenutelne-kataru-hrozi-
krach/627078 22.4. 2011
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milionům lidí od chudoby. Pokud jednání zkrachují, budou z toho dle Herfkensové těžit 

zejména úzké zájmy různých výrobců ohrožených zahraniční konkurencí.101

      V souvislosti s WTO také vyvstává otázka, zda by ty nejchudší rozvojové země neměly 

svou účast ve WTO přehodnotit. Jak uvádí Collier, obchodní vyjednavači jsou tu od toho, aby 

získaly pro své vlastní země co největší obchodní výhody a zároveň za to zaplatil co 

nejmenšími ústupky. WTO zkrátka není mezinárodní institucí ve stejném slova smyslu jako je 

např. Světová banka, nebo Mezinárodní měnový fond. Jednak nemá k dispozici žádné 

prostředky, které by rozdělovala mezi jednotlivé členské země a tedy ani cíl, kterého musí 

jeho zaměstnanci za tyto prostředky dosáhnout. Jelikož nejchudší rozvojové země nemají 

trhy, které by byly pro ostatní státy zajímavé, nikoho pak nezajímají ani vysoká celní 

omezení, kterým musí tyto země čelit. Za takovýchto podmínek pak zde podle Colliera není 

pro ty nejchudší státy místo. Jedinou možností, jak mohou ty nejchudší země prosadit v rámci

WTO svou sílu, je zpochybnit její legitimitu, což už také činí tím, že současné jednací kolo 

přivedly na pokraj zhroucení (Collier, 2009: 193 – 195).

      Možnou cestou, kterou by se WTO měla vydat je pak podle Colliera doplnění vyjednávací 

úlohy o funkci transferovou, kdy transferem rozumí nereciproční odstranění obchodních 

překážek ve prospěch těch nejchudších rozvojových zemí. Sekretariát WTO by tak v rámci 

první fáze každého vyjednávacího kola pracoval na nerecipročních obchodních nabídkách. 

Vyjednávací kolo by pak začínalo až po uzavření kola transferového, čímž by bohaté státy 

byly dotlačeny k tomu, aby sestavovaly přijatelné nabídky. Jelikož závěry kola transferového 

by vstoupily v platnost až poté, co skončí kolo jednací, tlak by byl vyvíjen i na nejchudší 

rozvojové země, které by se tak celý proces snažily uspíšit, místo aby ho blokovaly, jak je 

tomu teď (Collier, 2009: 193 – 195).

      Vyvstává zde jistě otázka politické průchodnosti navrhovaného řešení. Jelikož se však 

zatím v rámci Katarského kola nedaří nalézt konsenzus, možná světovým politickým 

představitelům nezbude, než se tímto nebo podobnými návrhy začít zabývat. 

      Aktivity mezinárodních finanční institucí vůči rozvojovému světu jsou často kritizovány a 

to jak z řad ekonomů, tak od různých občanských sdružení a nevládních organizací. Jejich 

pomoc rozvojovým zemím je často označována za neefektivní a v některých případech 

                                                          
101 http://www.ct24.cz/ekonomika/23746-jednani-wto-v-zeneve-zkrachovala-co-bude-se-svetovym-obchodem/
2.5.2011
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dokonce kontraproduktivní vzhledem k deklarovaným cílům. Je poukazováno na negativní 

ekonomické, sociální, politické nebo ekologické dopady na rozvojové země. Terčem kritiky je 

i systém rozhodování, zejména poměr síly hlasů v SB a MMF mezi rozvinutými a 

rozvojovými zeměmi.102

3.2 OECD

      Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj je mezivládní organizací sdružující 34 

států, které patří mezi nejrozvinutější země světa. Podmínkou členství je také demokratický 

systém a tržní ekonomika. Mezi hlavní cíle OECD patří zvyšování životní úrovně členských 

zemí, rozvoj světové ekonomiky, zdravý hospodářský růst členských i nečlenských zemí a 

rozvoj světového obchodu na mnohostranné, nediskriminační bázi v souladu s mezinárodními 

závazky.103

      Jedním z cílů OECD je také napomáhat rozvoji méně vyspělým státům. K tomuto účelu 

byl také vytvořen Výbor pro rozvojovou pomoc DAC104, fungující jako koordinační orgán,

jehož 24 členů patří mezi největší dárce rozvojové pomoci na světě. Jedním ze členů DAC je i 

Evropská komise. Světová banka, mezinárodní měnový fond a UNDP, jsou pak k DAC 

přidruženi jako pozorovatelé105. Celkově tak členské země DAC realizují více než 90% 

oficiální rozvojové pomoci (Official development assistance – ODA) (Halaxa, 2000: 9). 

      Oficiální rozvojová pomoc (ODA) je definována jako soubor těch transferů do rozvojových 

zemí a multilaterálních institucí, které jsou poskytovány oficiálními místy, jako jsou vlády států či 

místní vlády, nebo jejich výkonnými orgány. Každá transakce musí splňovat následující kritéria:

a) Je poskytována s cílem podpořit ekonomický rozvoj a blahobyt v rozvojových zemích.

b) Je koncesionální (nemá komerční charakter) a obsahuje grantovou složku, která tvoří 

minimálně 25%.

ODA zahrnuje i administrativní náklady spojené s jejím poskytováním (Development Co-

operation Report in Halaxa, 2000: 2).
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Více ke kritice mezinárodních měnových institucí např. Easterly (2010). Easterlyho kritika Světové banky je o 
to zajímavější, že on sám byl jejím zaměstnancem a pomáhal prosazovat rozvojové projekty, které v knize 
kritizuje.
103

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mezinarodni_organizace_12146.html 22.4.2011
104 Development Assistance Committee
105

Členské státy OECD, které nejsou členy DAC, mají také pozorovatelský status.
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      Nejvíce prostředků na rozvojovou pomoc v poměru k HNP vydávají Norsko (1,1 %), 

Lucembursko (1,09 %), Švédsko (0,97 %), Dánsko (0,9 %) a Nizozemí (0,81 %), které jako

jediné země splňují hranici rozvojové pomoci, stanovenou OSN na 0,7 % HNP.106 Nejméně 

prostředků v poměru k HNP naopak vydává Jižní Korea (0,12 %), Itálie (0,15 %), Řecko 

(0,17 %), Japonsko (0,2 %) a Spojené státy (0,21 %), které však v absolutních číslech 

vydávají na rozvojovou pomoc nejvíce peněz107.

      Zvláštností OECD/DAC je skutečnost, že přímo nerealizuje projekty v rozvojových 

zemích, ale umožňuje dialog mezi jednotlivými dárci jak nejlépe rozvojovou pomoc 

realizovat108. Jelikož aktivity v rámci rozvojové spolupráce úzce souvisejí i s dalšími 

oblastmi, jako např. obchodní politika, životní prostředí, či věda a technologie, může OECD 

čerpat výhody ze svého multioborového charakteru a využít širokou síť ostatních výborů a 

zohlednit tak různé aspekty rozvoje. Důležitý je také fakt, že OECD spolupracuje v rozvojové 

oblasti s dalšími mezinárodními organizacemi a samotnými rozvojovými zeměmi.109

3.3 Vládní organizace

      K důležitým poskytovatelům rozvojové pomoci patří také vlády, samozřejmě zejména 

bohatých států Severu. Koordinace rozvojové pomoci je v těchto státech většinou řízena 

nějakou institucí pod ministerstvem zahraničí, praktickou implementaci rozvojových aktivit 

mají pak často na starosti specializované národní rozvojové agentury, jako např. švédská 

SIDA110, či kanadská CIDA111. Pravomoci či právní vymezení jednotlivých rozvojových 

agentur je různé. Celkové institucionální zabezpečení rozvojové pomoci se v jednotlivých 

zemích velmi liší a nějaká generalizace v tomto směru je tak prakticky nemožná (Halaxa, 

2000: 10).

                                                          
106

http://webnet.oecd.org/oda2010/ 22.4.2011
107 V roce 2010 to bylo 30154 milionů dolarů, více http://webnet.oecd.org/oda2010/ 22.4.2011
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OECD také vydává mnoho dokumentů v oblasti rozvojové spolupráce, nejvýznamnějším dokumentem je pak 
„Shaping the 21st Century“, vydaný v roce 1996, který vytyčuje rozvojovou strategii mezinárodního 
společenství pro první polovinu 21. století http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-vyspelych-zemi-oecd-
dac_228_4.htm 22.4.2011
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http://www.rozvojovka.cz/rozvojova-politika-vyspelych-zemi-oecd-dac_228_4.htm 22.4.2011
110 Swedish International Development Cooperation Agency
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Canadian International Development Agency
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      V České republice spadá problematika rozvojové pomoci pod Ministerstvo zahraničí. 

Roku 2008 vznikla Česká rozvojová agentura, která působí jako implementační agentura pro 

plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR, zejména pro přípravu a realizaci 

bilaterálních projektů ZRS112
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http://www.czda.cz/cra/o-nas.htm 22.4.2011
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4) Problémy a perspektivy rozvojové pomoci

      Přestože rozvojová pomoc proudí od dárců směrem k rozvojovým zemím nepřetržitě již 

od konce druhé světové války, jednoduchým pohledem, např. do oblasti subsaharské Afriky, 

je zřejmé, že často proklamované cíle rozvojové pomoci, jako jsou trvalé odstranění chudoby, 

zmírnění útrap lidí či podpora udržitelného rozvoje a prosperity, nebyly vždy naplněny. Nelze 

samozřejmě tvrdit, že zde nejsou žádné viditelné úspěchy, kdy rozvojová pomoc například 

pomohla některému státu úspěšně nastartovat růst, avšak neúspěchů je velmi mnoho.

        V této kapitole se tedy zaměřím na problémy, které jsou spojeny s rozvojovou pomocí113. 

Zaměřím se na kvalitu rozvojové pomoci, dále na motivace dárců, formy rozvojové pomoci, 

její koordinaci a podrobím analýze tvrzení, že obchod by rozvojovým zemím pomohl více než 

samotná pomoc. Závěr kapitoly pak věnuji negativním dopadům rozvojové pomoci. U každé 

podkapitoly se také pokusím s pomocí odborné literatury navrhnout možná řešení problémů, 

s kterými se rozvojová pomoc musí potýkat.

4.1 Kvalita rozvojové pomoci

     Roční objem celosvětově poskytované zahraniční pomoci dosahuje výše 60 miliard 

amerických dolarů (Halaxa, 2000: 10). Hledět však pouze na objem rozvojové pomoci, kterou 

jednotliví dárci poskytují, je zcela jistě nedostatečné a velmi zavádějící. Je třeba hodnotit také 

její kvalitu, což je jeden z hlavních faktorů, určujících efektivitu rozvojové pomoci.

      Kvalita poskytované rozvojové pomoci byla až do nedávna zcela přehlížena (Wane, 2004: 

3). Jedněmi z prvních, kdo se tímto tématem zabývali, byli White a Woestman114, kteří 

posuzovali kvalitu rozvojové pomoci na základě čtyř kritérií: objem pomoci, podmínky na 

základě jakých je poskytována, míra vázanosti115 a geografická alokace.

     Od roku 2003 je v rámci OECD/DAC používán k měření kvality rozvojové pomoci tzv. 

Commitment to Development Index (CDI), pomocí kterého je hodnocena kvalita pomoci 
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Pokud nebude uvedeno jinak, rozvojovou pomocí je v této kapitole myšlena zejména oficiální rozvojová 
pomoc (ODA).
114 (White, Woestman, 1994)
115

Vázanosti na export dárcovské země
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jednotlivých členských státu DAC, s výjimkou Lucemburska. Země jsou posuzovány dle 

následujících kritérií:116

 Kvantita a kvalita rozvojové pomoci

 Otevřenost vlastního trhu vůči dovozu rozvojových zemí

 Politiky podporující investice

 Migrační politika

 Ochrana životního prostředí

 Bezpečnostní politika

 Podpora vytváření a rozšiřování nových technologií

      Pod těmito obecnými kritérii se skrývá množství faktorů, které se snaží pojmout veškeré 

hlavní aspekty kvality pomoci jednotlivých dárcovských zemí. Za své špatné kroky pak 

získávají penalizace. Co by tedy především měla, či naopak neměla mít kvalitní rozvojová 

pomoc?

      Kvalita rozvojové pomoci je velmi ovlivněna tím, že většina dárců bilaterální rozvojové 

pomoci svou pomoc tzv. váže, což znamená, že příjemce pomoci musí použít poskytnuté 

prostředky na nákup zboží a služeb z dárcovské země. Tím je ale příjemce pomoci velmi 

omezen, neboť to limituje jeho možnosti svobodně nakupovat zboží a služby za výhodnější 

ceny, než jaké mu nabízí dárce pomoci. Odhaduje se, že hodnota takto vázané pomoci je 

snížena o 13 – 23 % (Roodman, 2004). 

      Přestože byl v OECD/DAC  schválen v roce 2001 návrh, aby pomoc nejméně rozvinutým 

zemím nebyla vázána na export dárce, zahrnuje to pouze zlomek výdajů vydaných na 

rozvojovou pomoc a problém vázanosti pomoci tak stále přetrvává (Todaro, Smith, 2006: 

727).

      OECD/DAC rozlišuje z hlediska vázanosti pomoc na vázanou, volnou a také částečně 

vázanou. Částečně vázaná pomoc je jakási volnější forma pomoci vázané. Příjemce ji musí 

využít na nákup zboží a služeb z dárcovské země nebo některé rozvojové země, případně 

musí pomoc využít na nákup zboží a služeb pouze z rozvojových zemí. Za vázání pomoci 

jsou pak donoři v hodnocení CDI penalizování. U vázané pomoci je to 20 %, u částečně 

vázané pomoci potom 10 % z poskytnuté pomoci, respektive do hodnocení CDI je započítána 
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http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1424561/ 3.5.2011
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darovaná pomoc jen ve výši osmdesáti či devadesáti procent. V dlouhodobém vztahu mezi 

dárcem a příjemcem však vzniká množství neformální, de facto vázané pomoci, která není 

zveřejňována a restrikcím tak nepodléhá (Roodman, 2004).

      Pro kvalitní rozvojovou pomoc je také důležitý správný výběr země. Jak ve své práci 

uvádějí Collier a Dollar, pomoc by měla být alokována zejména do zemí, s vysokou mírou

chudoby a dobrou hospodářskou politikou, která zajistí, aby byla pomoc správně využita a 

měla tak pozitivní dopad pro rozvojovou zemi (Collier, Dollar, 2002:11). 

      Ač zní tvrzení, že rozvojová pomoc by měla být alokována zejména do zemí s dobrou 

hospodářskou politikou, kde bude nejefektivněji využita, logicky, skrývá v sobě i jistou 

kontroverzi. Státy s dobrou hospodářskou politikou totiž nejsou ve většině případů ty, které 

pomoc potřebují nejvíce. V praxi by to tedy znamenalo, že ty země, které pomoc potřebují 

nejvíce, ji dostanou naopak nejméně. Tento problém se snažil řešit tzv. koncept podmíněnosti 

rozvojové pomoci. 

      Koncept podmíněnosti se prosazoval zejména v osmdesátých letech, kdy byly půjčky 

donorů navyšovány výměnou za makroekonomické reformy na straně přijímající země, na 

základě programů strukturálního přizpůsobení. Tato podoba spolupráce se však neosvědčila, 

neboť „chyběla jak vlastní iniciativa ze strany přijímajících zemí, tak jakékoli zajištění 

motivace závazky naplňovat. Finance byly přidělovány ex ante, a ani jedna ze stran neměla 

zájem na zastavení pomoci“ (Kopicová, 2006: 9). 

      V devadesátých letech se tak začíná prosazovat tzv. koncept dobrého vládnutí117. Tomuto 

konceptu se začaly věnovat mezinárodní finanční instituce, OECD i Evropská unie. Dle 

Evropské komise, jsou z hlediska dobrého vládnutí důležité zejména čtyři vzájemně se 

doplňující aspekty:118

 Spravedlnost a primát práva při řízení a umisťování zdrojů, vyžadující nezávislý a 

přístupný soudní systém.

 Institucionální způsobilost efektivně spravovat národní zdroje v zájmu hospodářského 

a sociálního rozvoje.
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Good Governance
118 European Commission: Democratisation, the rule of law, respect for human rights and good governance: the 

challenges of the partnership between the European Union and the ACP States, COM(98) 146. Brussels: 1998 in 
Kopicová 2006: 11 – 12
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 Transparentnost vyžadující zodpovědnost a hlavně vytvoření efektivních procedur a 

systémů kontroly řízení a umisťování zdrojů.

 Účast veřejnosti na rozhodovacím procesu v otázkách řízení a umisťování zdrojů.

      

      Za největší překážku v prosazování dobrého vládnutí je pak považována korupce. 

V korupčním prostředí je totiž zájem veřejný nahrazen zájmem osobním, zvyšovány jsou ceny 

veřejných zakázek a kráceny naopak veřejné služby. Korupce také odrazuje potencionální 

investory, neboť zvyšuje transakční náklady a nezaručuje bezpečnost ani možnost kontroly 

investic. Korupce tak v podstatě podkopává všechny aspekty dobrého vládnutí a boj s ní je 

pro rozvojové země zásadní (Kopicová, 2006: 12). 

      Collier a Dollar následně zjišťovali, jak se v praxi dá sloučit pomoc nejchudším spolu 

s tím, aby pomoc byla efektivní. Jak zjistili, skutečná alokace rozvojové pomoci má od 

efektivity velmi daleko. Odchylku způsobuje zejména fakt, že příliš mnoho pomoci plyne do 

zemí se středními příjmy, místo do zemí nejchudších. Je to způsobeno zejména tím, že země 

se středními příjmy jsou pro dárce ekonomicky i politicky mnohem zajímavější. To však 

neplatí plošně pro všechny dárce rozvojové pomoci. Jelikož např. Světová banka odolává 

politickému tlaku mnohem úspěšněji než Evropská komise, její pomoc se tak častěji dostane 

do těch nejchudších zemí (Collier, 2009: 122).

      Z hlediska efektivní alokace rozvojové pomoci je také chybou, že často směřuje do zemí, 

které byly dřívějšími koloniemi dárců pomoci119, bez ohledu na další okolnosti. Správný 

výběr země pro poskytnutí rozvojové pomoci tak zohledňuje ve svém hodnocení i CDI. Např. 

každý jeden dolar pomoci poskytnutý Iráku je z důvodu vysoké korupce a slabé možnosti 

prosazení práva počítán jen jako 15 centů. Naproti tomu jeden dolar poskytnutý Malawi, kde 

je vysoká míra chudoby a relativně stabilní vláda práva, je počítán jako 89 centů120.

      Dárci jsou také penalizováni, pokud poskytují jedné zemi příliš mnoho malých 

rozvojových projektů. Pro příjemce pomoci to totiž znamená vysoké transakční náklady, které 

ve výsledku snižují kvalitu poskytnuté pomoci. Naopak kladně CDI hodnotí, pokud dárcovská 

země umožňuje svým občanům odepsat si příspěvky na charitu z daní.

                                                          
119

Např. v letech 1970 – 1994 plynulo 99,6 % veškeré rozvojové pomoci Portugalska do jeho bývalých kolonií, 
více viz. (Alesina, Dollar, 1998: table 3.2)
120 Commitment to Development Index 2010, http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1424561/
4.5.2011
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    Dalším kritériem pro hodnocení je potom otevřenost trhů dárcovských zemí, vůči těm 

rozvojovým. Rozvojové země, jejichž ekonomický růst je často velmi závislý na vývozu 

primárních surovin, či zemědělských výrobků se stále musí potýkat s nejrůznějšími cly a 

bariérami, které limitují jejich možnosti dostat se na trhy bohatých států. Uzavřením vlastních 

trhů a dotováním domácích zemědělců přispívají bohaté země k nadprodukci zemědělských 

výrobků, což vede ke snižování jejich ceny a poškozuje rozvojové země. CDI tak ve svém 

hodnocení zohledňuje, do jaké míry jsou trhy států DAC otevřeny rozvojovým zemím.    

      Z hlediska bezpečnosti zohledňuje CDI tři aspekty. Hodnotí přínos zemí k celosvětovým 

mírovým aktivitám (např. zapojení do peacekeepingu), jejich přínos k zajištění bezpečnosti 

v mezinárodních vodách a penalizaci pak CDI přičítá zemím, které prodávají zbraně 

nedemokratických režimům.

      Hodnocení podléhá také migrační politika, ekologické aktivity či podpora investic, 

napomáhající rozvoji. Kladné body získávají země i za podporu šíření moderních technologií, 

jako jsou mobilní telefony nebo internet.

      Celkové hodnocení se provádí z objemu poskytované pomoci vzhledem k HNP, které je 

pak modifikováno výše uvedenými kritérii. Nejlepších výsledků tradičně dosahují 

skandinávské státy a Nizozemí. 

Celkové hodnocení Commitment to Development Index 2010:121

Země CDI Země CDI

Švédsko 7,0 Rakousko 5,4

Dánsko 6,8 Austrálie 4,4

Nizozemí 6,7 Německo 5,1

Norsko 6,4 Belgie 5,1

Nový Zéland 6,1 Velká Británie 5,0

Irsko 5,8 Francie 4,9

Finsko 5,8 Itálie 4,8

Portugalsko 5,6 Řecko 4,7

                                                          
121 http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1424561/ 4.5.2011
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Kanada 5,5 Švýcarsko 4,1

Španělsko 5,5 Japonsko 3,3

USA 5,4 Jižní Korea 3,1

4.2 Motivace dárců rozvojové pomoci

      Dle OECD/DAC či prohlášení mnoha západních politiků je hlavním cílem rozvojové 

pomoci prosperita a ekonomický rozvoj chudých zemí. Je však nezbytné zdůraznit, že 

rozvojová pomoc je jednoznačně politickou záležitostí a ke všem veřejným prohlášením, které 

se jí týkají, je tak potřeba přistupovat skepticky. O to více to platí u bilaterálně poskytované 

rozvojové pomoci, která je oproti multilaterální mnohem zpolitizovanější (Easterly, 2010: 60).

       Jaké jsou tedy opravdové motivace donorů, stojících v pozadí těchto prohlášení? Důvodů 

proč poskytovat rozvojovou pomoc je mnoho a samozřejmě se velmi liší aktér od aktéra. 

Zjednodušeně řečeno se však v literatuře můžeme setkat zejména s dvěma druhy vysvětlení 

proč poskytovat pomoc. Jsou to důvody altruistické, založené na humanitárních motivech a 

důvody sobecké, kdy hlavním motivem je vlastní prospěch z poskytované pomoci.

      Většina odborníků, zabývající se rozvojovou problematikou uvádí, že v praxi je hlavní 

motivací donora jeho vlastní politický či ekonomický prospěch122. Přesto někteří zastánci, 

zejména liberálních či konstruktivistických teorií tvrdí, že rozvojovou pomoc nelze vnímat 

pouze z této „sobecké“ perspektivy. Lumsdaine např. uvádí že „rozvojová pomoc nemůže být 

vysvětlena pouze na základě ekonomických a politických zájmů dárcovské země a jakékoliv 

uspokojivé vysvětlení musí zohledňovat vliv humanitního a egalitářského přesvědčení dárců 

pomoci.“ (Lumsdaine, 1993: 9). Přestože zejména humanitární pomoc může být motivována 

v prvé řadě solidaritou, neexistuje žádný historický důkaz pro to, že by jakýkoliv dárce, 

dlouhodobě poskytující rozvojovou pomoc určité zemi, tím nesledoval nějaký vlastní zájem, 

případně neočekával nic na oplátku (Todaro, Smith, 2006: 721).

      Politické motivace byly typické již pro období studené války. Marshallův plán, který 

pomohl s obnovou hospodářství v zemích západní Evropy, byl motivován zejména americkou 
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Např. (McKinley 1979) nebo (Alesina, Dollar, 1998) a další
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doktrínou o zadržování komunismu123. Tato doktrína se v politice Spojených států uplatňovala 

i nadále a USA tak podporovaly zejména ty rozvojové země, které pro ně měly nějaký 

strategický význam. Většina programů rozvojové pomoci tak byla orientována spíše na 

zajištění bezpečnosti a podporu vládnoucím režimů těchto zemí, než na nějaký dlouhodobý 

sociální, či ekonomický rozvoj. Časté posilování, nebo naopak snižování americké podpory 

v jednotlivých oblastech světa v průběhu posledních šedesáti let, jasně korespondují 

s proměnou politických, či strategických zájmů Spojených států, bez ohledu na potřeby 

samotných rozvojových zemí (Todaro, Smith, 2006: 721).

      Tento trend můžeme pozorovat i v současné době, kdy s ohledem na události z 11. září 

2001, se americká podpora soustředí zejména do oblasti islámského světa. Rozvojová pomoc 

do ostatních oblastí ve světě, např. do Afriky je pak motivována zejména snahou zabránit 

kolapsu státní moci, představující úrodnou půdu pro terorismus.124

      Přestože by se daly najít i určité výjimky jako je Nizozemsko, či severské státy125, celkem 

vzato drtivá většina zemí používá rozvojovou pomoc jako určitý nástroj jak podpořit 

„spřátelenou“ zemi, jejíž přetrvávající existence je v národním zájmu dárce (Todaro, Smith, 

2006: 724).

      Ohledně strategického rozměru motivací, pak zkoumali Alesina a Dollar, zda existuje 

nějaká souvislost mezi spojenectvím, respektive společným hlasováním v OSN a rozvojovou 

pomocí. Jejich výsledky prokázaly, že rozvojová pomoc se uděluje spíše těm zemím, které 

hlasovaly ve prospěch donora (Alesina, Dollar, 1998: 7-8).

      Přestože politické a strategické cíle, jsou pro většinu donorů na prvním místě, dárci

rozvojové pomoci mají i své ekonomické zájmy. Příkladem může být Japonsko, zaměřující 

svou pomoc zejména do okolních asijských zemí, kde má velký počet vlastních investic a 

stále více se rozvíjející vzájemnou obchodní výměnu (Todaro, Smith, 2006: 724). Dalším 

argumentem, potvrzující ekonomické zájmy donora, je již zmiňovaný systém vázané 

rozvojové pomoci. 

                                                          
123 V případě Marshallova plánu se dá hovořit i o ekonomické motivaci, neboť Spojené státy si v podobě 
hospodářsky silné západní Evropy v podstatě zajišťovaly odbytiště pro svou vlastní produkci.
124

Viz. např. neúspěšnou operaci Spojených států v Somálsku v první polovině devadesátých let.
125 Viz. Riddel (2007), který se zabývá právě i hodnocením severských států a Nizozemí z hlediska rozvojové 
pomoci.
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      Schraeder, Hook a Taylor (1998) pak kromě humanitárních, strategických a 

ekonomických motivů definují ještě motivy dárců na základě kulturní spřízněnosti, ideologie 

a geografického regionu.

      Kulturní spřízněnost chápou ve smyslu koloniální minulosti, kdy bývalé metropole 

směřují velkou část své pomoci do svých bývalých držav. V mnoha, zejména afrických 

státech, fungují oblasti jako právní či vzdělávací systém dle vzoru bývalé metropole, stejně 

tak se často shoduje úřední jazyk. Jako příklad, kdy je pomoc motivována kulturní 

spřízněností, uvádí pak autoři Francii (Schraeder, Hook a Taylor, 1998: 305).

      Ideologické motivy hrály důležitou roli zejména v období studené války, dnes spíše 

splývají s motivy politickými, či strategickými. Přesto např. Schraeder, Hook a Taylor 

odmítají výlučnost ideologických motivů USA i v období studené války a přisuzují i v tomto 

období větší důležitost motivům ekonomickým (Schraeder, Hook, Taylor, 1998: 310). Enos a 

Griffin (1970) poukazují na příklady, kdy byla rozvojová pomoc přímo v ideologickém 

rozporu, jako např. pomoc demokratické Francie socialistickému Alžírsku, demokratických 

Spojených států autokratickému Španělsku, či pomoc autoritářského Sovětského Svazu 

demokratické Indii (Enos, Griffin, 1970: 315). V současné literatuře zabývající se rozvojovou 

pomocí, jsou tak ideologické motivace považovány za spíše podružné a stojí většinou na 

okraji zájmu.126

      Motivace donora na základě regionu je dána faktem, že státy s podobnými historickými 

zkušenostmi, společnými geografickými znaky či společným náboženstvím spolu často 

spolupracují (např. islámské státy severní Afriky). Tyto společné znaky mohou způsobit, že 

dárce rozšíří svou pomoc na celý region (Schraeder, Hook a Taylor, 1998: 306).  

      Příčina neefektivity rozvojové pomoci z hlediska motivace dárců je tedy její nesprávná 

alokace, kdy dárce hledí primárně na své vlastní politické či ekonomické zájmy. Samozřejmě 

nelze tvrdit, že každá takováto pomoc je pro rozvojové země zcela neúčinná. Mnoho zemí 

může prosperovat i ze „sobecky“ motivované pomoci. Důležitým faktem z hlediska motivace 

donorů je to, že potřeby rozvojových zemí jsou většinou až na druhém místě. Burnside a 

Dollar (2000) potom na základě vlastního zkoumání tvrdí, že pokud by se místo vlastních 

zájmů zaměřili dárci při poskytování pomoci zejména na hospodářské politiky rozvojových 

zemí a pomoc podmiňovali jejich kvalitou, výrazně by vzrostl pozitivní vliv rozvojové 
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Blíže se ideologickými motivacemi zabývají, např. (Brech, Potrafke, 2009)
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pomoci na růst v těchto zemích. Sobecké motivace donorů tak vedou i ke špatné alokaci 

rozvojové pomoci.

      Z tohoto hlediska se pak multilaterální poskytování pomoci jeví jako výhodnější, přestože 

samozřejmě nelze tvrdit, že by bylo apolitické. Transfery peněz cizím státům, byť 

prostřednictvím některé mezinárodní organizace, jsou jednoznačně politickou záležitostí. 

Mimo to, jak uvádí Bauer, multilaterální pomoc se často sjednává na delší dobu a je tak těžší 

uhlídat, co se s prostředky nakonec stane (Bauer, 1981: 131 – 134)

      

4.3 Forma rozvojové pomoci: půjčky, nebo granty?

      Dvě základní formy rozvojové pomoci dle finančního krytí jsou vratné půjčky a nevratné 

granty. Přestože v případě půjčky rozvojovým zemím se většinou nepočítá s jejím plným 

splacením, vrácení i jen poměrné části dluhu je pro chudé země často nereálné a vyvstává tak 

často zmiňovaný problém vysoké zadluženosti rozvojových zemí, která zpomaluje jejich 

hospodářský růst a rozvoj. Stejně tak vysoká zadluženost země odrazuje potencionální 

zahraniční investory a může následovat hospodářský pokles země či zvýšení nezaměstnanosti.

      V současné době se dárcovské země stále častěji zaměřují na poskytování půjček na úkor 

grantů127. Zejména Světová banka za to sklízí vlnu kritiky. Průzkum, vedený samotnou 

Světovou bankou uvádí, že méně než jeden projekt ze tří, který tato instituce sponzoruje, má 

uspokojivé výsledky. Přesto se SB ohrazuje proti tomu, aby místo půjček poskytovala 

nevratné granty, neboť v opačném případě by bylo nezbytné zvýšit platby samotné Světové 

bance od členských států. Tento argument působí logicky a je zřejmé, že zvyšování příspěvků 

členských států by bylo politicky těžko průchodné. 

      Realita je však poněkud odlišná. Světová banka prostřednictvím IDA poskytuje nejčastěji 

půjčky na 40 let s úrokem 0,75%. Současná hodnota těchto splátek slibuje návratnost pouze 

25 centů z každého půjčeného dolaru a jedná se tedy v podstatě o půjčku, jež je ze tří čtvrtin 

darem. Proč tedy rovnou neposkytnout grant, který bude počítat se spoluúčastí příjemce

pomoci v hodnotě 25%? Jak uvádí Lerrick a Meltzer, grant nejen že je přímo spojen s určitým 

projektem, ale je lépe kontrolovatelný a proplacen pouze v případě opravdového provedení

                                                          
127 80 % veškeré pomoci je v současnosti prováděno formou půjček, naproti tomu v dřívějších letech to bylo 
pouze 40% (Todaro, Smith, 2006: 726)
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projektu. Mezi tím, zda půjčím 100 dolarů a zpět budu chtít 25 a darováním 75 dolarů je také 

v praxi podstatný rozdíl a to ten, že rozvojové země pouze zřídkakdy splácejí své dluhy. Grant 

tak nikdy není dražší než půjčka (Lerrick, Meltzer, 2001: 3).

   Lerrick a Meltzer sami navrhují, aby poměrná výše grantu byla určena výší příjmu a 

možností přístupu na kapitálové trhy příjemce pomoci. Nejchudší země, bez možnosti 

přístupu na kapitálové trhy, by potom dostávaly granty ve výši 90 % nákladů poskytnutých 

služeb s tím, že jak by se zvyšoval příjem příslušné země a zlepšoval její přístup 

k soukromým kapitálovým zdrojům, příspěvek grantu by se snižoval až k 50 %. 

      Nejenže by se tak snížil problém zadlužení, ale jelikož by se peníze poskytovaly pouze za 

dosažené výsledky, byla by velmi omezena korupce, která je častou příčinou plýtvání zdroji. 

Jelikož by granty vyžadovaly od přijímající země finanční spoluúčast (a je jedno, že 

v některých případech pouze minimální), vedly by ke zvýšení platební disciplíny rozvojových 

zemí. Celkově by tak finanční prostředky byly využity mnohem efektivněji (Lerrick, Meltzer, 

2002: 7 – 8).  

      Zcela odlišně se ke komparaci grantů a půjček postavili Djankov, Montalvo, a Reynal-

Querol, když zkoumali souvislost mezi efektivním využitím rozvojové pomoci v závislosti na 

tom, zda se jednalo o pomoc ve formě grantů či půjček. Z jejich výsledků vyplynulo, že 

pokud je rozvojová pomoc poskytnuta formou půjčky, roste objem prostředků použitých na

investice, na místo použití k přímé spotřebě. Země přijímající půjčku, si totiž snaží zajistit 

dostatek prostředků ke splacení dluhu. Z tohoto pohledu tedy přeorientováním se od půjček ke 

grantům nedojde ke zvýšení efektivity rozvojové pomoci. Granty tak ve skutečnosti ani

nejsou více humanitární než půjčky, neboť prostředky z nich jsou spíše vyplýtvány, protože 

vládám rozvojových zemí nemusí zatěžovat hlavu jejich splacení a tudíž více prostředků 

použijí ke spotřebě místo k investicím (Djankov, Montalvo, Reynal-Querol, 2006: 16 – 17).

      Djankov, Montalvo a Reynal-Querol však ve svém výzkumu nevzali v potaz fakt, na který 

upozorňují právě Lerrick a Meltzer a to, že rozvojové země pouze zřídkakdy opravdu splácejí 

své dluhy. Jelikož byl dluh zejména těm nejchudším zemím již několikrát odpuštěn a existuje 

i množství programů či iniciativ128 zabývajících se tímto problémem, jsou tedy vlády 

rozvojových zemí v případě půjček opravdu vždy motivovány nutností budoucího splacení

dluhu? Jestliže většina rozvojových zemí půjčky stejně nesplatí, je pak jejich přínos, coby 
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Viz. např. iniciativa HIPC viz. kap. 2, či MDRI viz. kap. 3
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motivujícího faktoru k využití na investice spíše než na spotřebu, v mnoha případech nulový. 

Zejména z tohoto důvodu se tak jeví argumenty ve prospěch grantů jako více relevantní.

4.3.1 Je prospěšné oddlužit rozvojové země?

      Velkým tématem vzhledem k rozvoji je také problematika odpouštění dluhů. Přesto, že se 

oddlužení jeví jako velmi přijatelný způsob jak pomoci nejchudším zemím, kritici často tvrdí, 

že v dlouhodobém horizontu oddlužení nic neřeší, zejména v souvislosti s rizikem tzv. 

morálního hazardu. 

      Ekonomové tím označují situaci, kdy dlužník, jemuž byly dluhy odpuštěny, počítá s touto 

možností i do budoucna a nemá tak důvod měnit svoje nezodpovědné chování. Navíc může 

sloužit jako špatný příklad i pro ostatní, kteří pak s možností odpuštění dluhů mohou začít 

také počítat. V praxi to znamená, že špatně hospodařící rozvojové země jsou v podstatě 

odměňovány, zatímco ty země, které se snaží své dluhy splácet, jsou znevýhodňovány.    

Kritizována je také skutečnost, že samo oddlužení řeší jen projevy, nikoliv příčiny zadlužení 

jako takového. 129   

      Na druhé straně je neoddiskutovatelné, že vysoké zadlužení má pro rozvojové země 

mnoho negativních efektů. Jde například o snížení atraktivity země pro investory, což má 

samozřejmě neblahý vliv na zaměstnanost, což následně vede ke snížení životní úrovně 

obyvatel. Pravdou také je, že mnoho rozvojových zemí používá prostředky získané 

prostřednictvím rozvojové pomoci k zaplacení svých dluhů, přitom by tyto prostředky nutně 

potřebovaly na investice do vlastních zemí. 

      Na otázku zda tedy oddlužit rozvojové země, či nikoliv neexistuje jednoznačná odpověď. 

Jedná se již o dost zpolitizované téma, často probírané i v médiích, kde je jinak rozvojová 

problematika spíše na okraji zájmu. Za odpuštění dluhů tak lobují mnohé nezávislé organizace

či občanská sdružení. Mnohé rozvojové země také opravdu nemají z čeho dluhy splácet, takže 

lze předpokládat, že za současného stavu se občas několik těch nejchudších zemí oddluží. 

Přestože v krátkodobém horizontu oddlužení rozvojovým zemím pomůže, z dlouhodobého 

hlediska oddlužení nic neřeší a není žádná záruka, že se oddlužené země znovu nezadluží. 

Jako nějaký univerzální nástroj napomáhající rozvoji chudým zemím tedy oddlužení brát 
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http://www.rozvojovka.cz/mezinarodni-zadluzenost_226_19.htm 9.5.2011
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nelze. Především je tedy třeba zajistit, aby se rozvojové země do tak obrovských dluhů 

nedostávaly. Otázkou však zůstává jak toho docílit. Opět zde tedy zaznívá argument ve 

prospěch rozvojové pomoci formou grantů, na kterém se rozvojová země bude z části podílet, 

který bude proplácen jen za opravdu vykonaný projekt a který nezpůsobí rozvojovým zemím 

žádné dluhy. To samozřejmě nevyřeší celý problém zadluženosti, který je velice komplexní, 

ale jisté zlepšení v tomto ohledu by větší orientace na granty přinést mohla.130  

      

4.4 Problémy s koordinací rozvojové pomoci

      I přes to, že se OECD/DAC snaží rozvojovou pomoc koordinovat, z důvodu existence 

mnoha vládních i nevládních dárců, stejně jako množství bilaterálních či multilaterálních 

rozvojových projektů a programů, stojících mimo OECD/DAC je nějaká významnější celková 

koordinace rozvojové pomoci nemožná. Velké množství dárců, může působit rozvojovým 

zemím nemalé problémy. 

     Knack a Rahman (2004) uvádějí, že jedním z důvodů, proč byl Marshallův plán tolik 

úspěšný, byla i existence pouze jediného donora v celém plánu, což byly Spojené státy. 

Marshallův plán tak nebyl vyplácen formou stovek oddělených projektů, jak je tomu často 

v současné době. Srovnání pomoci v rámci Marshallova plánu se současnou rozvojovou 

pomocí samozřejmě pokulhává. Evropské státy, ač zničené válkou, nelze srovnávat 

s dnešními rozvojovými zeměmi, např. s ohledem na kvalifikovanost pracovních sil, či 

institucionální strukturu. Stejný úspěch rozvojové pomoci byl ale zaznamenán i v případech 

Taiwanu, Botswany a Koreje, pro něž je také typická existence pouze jediného, případně 

jednoho dominantního dárce (Knack, Rahman, 2004: 1).  

      V případě, že pomoc proudí od více dárců, každý ručí jen za poměrnou část rozvojové 

pomoci a celková odpovědnost za úspěch či neúspěch je značně rozptýlena. Většina dárců 

sleduje poskytovanou pomocí samozřejmě také vlastní zájmy a to každý jiné. Ve snaze ukázat 

výsledky toho „svého“ projektu, je mnohdy opomíjen dlouhodobý rozvojový cíl, což se 

samozřejmě na efektivitě a kvalitě celkového výsledku negativně projeví (Knack, Rahman, 

2004: 2).
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Více k tématice zadluženosti rozvojových zemí např. Fárek, J.: Problém zahraniční zadluženosti ve světové 

ekonomice a politice. Mezinárodní politika 2004, roč. 28, č. 11
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      Acharya, de Lima a Moore udávají příklad, kdy v roce 2002 operovalo ve Vietnamu, 

jehož 5 % HDP bylo tvořeno rozvojovou pomocí, 25 oficiálních bilaterálních donorů, 19 

oficiálních multilaterálních donorů a okolo 350 mezinárodních nevládních organizací, které 

pracovaly na 8000 projektech. Průměrný počet oficiálních dárců působících v rozvojových 

zemích v roce 2000 byl potom dvacet tři (Acharya, de Lima, Moore, 2003: 4).

      Velký počet dárců také zvyšuje transakční náklady pro zemi, která pomoc přijímá. Každý 

dárce má pro poskytování pomoci jiná pravidla a podmínky, požaduje různé kontrolní zprávy, 

které je potřeba publikovat v různých jazycích. Jednat pak musí příjemce s mnoha rozličnými 

agenturami, kdy každá požaduje např. odlišně zpracované kontrolní zprávy, či má různě

stanovené uzávěrky. Takovéto transakční náklady Acharya, de Lima a Moore označují jako 

náklady přímé. 

      Snížení transakčních nákladů se dá samozřejmě řešit pomocí standardizace a harmonizace 

jednotlivých procedur, což by zemím přijímajícím pomoc ulevilo od byrokratické a 

administrativní zátěže.131 O návrzích na standardizaci a harmonizaci se již mezi dárci 

rozvojové pomoci jedná, a jelikož nejde o žádné kontroverzní téma, na možnost brzkého 

prosazení do praxe lze hledět s mírným optimismem.

      Další kategorií transakčních nákladů jsou náklady nepřímé, kdy velký počet donorů má 

přímý vliv na pokles kvality vládnutí a oslabování kapacity veřejného sektoru rozvojové země 

zejména tím, že vláda přijímací země je při realizaci rozvojových projektů často obcházena, 

čímž přicházejí místní pracovníci o cenné zkušenosti (Knack, Rahman, 2004: 3). 

      Na druhé straně např. Nádvorník upozorňuje na fakt, kdy nevládní organizace, v důsledku 

množství zdrojů, které obhospodařují, vytvářejí v podstatě paralelní struktury k těm státním. 

To může způsobovat problém ve smyslu odčerpání schopných lidí ze státní správy do 

nevládního sektoru (Nádvorník, 2004: 108). Na stejný problém upozorňuje pak i Wilson, když 

uvádí příklad, kdy Světová banka na počátku devadesátých let najala v Keni z místních lidí 

ekonomické poradce, do té doby pracující většinou ve státních službách na ministerstvech, a 

nabídla jim několikanásobně vyšší plat132, čemuž keňské vládní instituce nebyly schopny 

konkurovat a Světová banka tak přetáhla většinu nejschopnějších pracovníků do svých služeb 

(Wilson, 1993: 493).
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Více např. Římská deklarace k harmonizaci, http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Harm-
RomeDeclaration2_25.pdf 3.5.2011
132 Světová banka vyplácela 3000 – 6000 dolarů měsíčně, zatímco průměrný plat senior ekonoma byl v Keni 250 
dolarů.
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     Nádvorník vidí v celém problému i jisté pozitivum, když tvrdí, že paralelní struktury

zaměstnávající domácí elity se mohou, v případě neschopných a zkorumpovaných místních 

vlád, stát základem pro změnu politické situace, která brzdí rozvoj dané země (Nádvorník, 

2004: 108). To je však spíše jen hypotetická výhoda, na rozdíl od reálného faktu, kterým je 

nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v rozvojových zemích.

      Jako možné řešení problému špatně placených kvalifikovaných zaměstnanců 

v rozvojových zemích, se jeví podpora jejich platů z prostředků, které poskytne dárce. Jelikož 

udržení kvalifikovaných pracovníků je pro chudé země klíčové, podpora platů by měla být 

v nejlepším případě prováděna pomocí předem stanoveného motivačního odměňovacího 

systému státních pracovníků (Knack, Rahman, 2004: 24 – 25).      

      Alternativou je potom přímá podpora rozpočtu rozvojové země, která by sama 

rozhodovala, za co prostředky utratí. Jako nejsnadnější způsob pomoci ji označuje Collier. 

Rozvojová pomoc by tak vlastně doplňovala státní rozpočet rozvojové země. Podmínkou je 

však odpovídající rozpočet přijímající země, neboť v mnoha případech těch nejchudších zemí 

jejich rozpočet přiměřený není. Vzhledem k nehospodárnému nakládání s rozvojovou pomocí 

v mnoha zemích, je však tento druh pomoci vhodný jen pro ty nejlépe spravované státy 

(Collier, 2009: 119 - 120).

      Dalším z problémů je také skutečnost, že se rozvojové programy často uskutečňují 

izolovaně v jednotlivých zemích, přestože by jejich regionální zaměření bylo velice žádoucí. 

Pro mnoho vnitrozemských rozvojových zemí je z hlediska obchodu velmi důležitý jejich 

přístup k moři. Potom např. spojení vnitrozemské Ugandy s mořem nezáviselo na její vlastní 

infrastruktuře, ale na dopravní infrastruktuře sousední Keni. Ta se však o napojení vlastní 

infrastruktury na tu ugandskou nestarala a následně se tak nezajímali ani dárci rozvojové 

pomoci. Za špatný stav dopravních koridorů nesou odpovědnost rozvojové programy, 

působící pouze uvnitř jednotlivých států (Collier, 2009: 127).

      V koordinaci by tak mohla jistě pomoci specializace donorů a to jak z hlediska zemí, 

respektive regionů, tak z hlediska jednotlivých sektorů v příslušné zemi. V této souvislosti je 

třeba zmínit tzv. Sector – Wide Approahces (SWAPs). SWAP vzniká, když se několik dárců 

dohodne na společné podpoře jedné oblasti či sektoru v příslušné rozvojové zemi. Všichni 

takto smluvení dárci dají dohromady prostředky pro pomoc a následně vystupují jako jeden 

donor, což má za následek právě snížení transakčních nákladů, pro přijímající zemi. SWAPy 

také samozřejmě řeší problém s konkurencí mezi donory či zdvojování některých projektů. 
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Přestože se vytváření SWAPů jeví jako výborné řešení, v praxi je spíše vzácností (Acharya, 

de Lima, Moore, 2003: 24). Pavignani a Hauck to zdůvodňují jednak tím, že doba, potřebná 

na vytvoření funkčního SWAPu je příliš vysoká, stejně jako z důvodu vysokých transakčních 

nákladů, které musí dárci, usilující o vytvoření SWAPu vynaložit.133

      Dalším problémem, na který si musí donoři dát v souvislosti s koordinací rozvojové 

pomoci pozor, je také (ne)schopnost chudých zemí pomoc efektivně absorbovat. V případě 

rozvojových zemí se jedná o stav, kdy velké sumy peněz z rozvojové pomoci plynou do málo 

rozvinuté ekonomiky chudé země, která je však nedokáže absorbovat a pomoc tak nakonec 

působí vzhledem k rozvoji kontraproduktivně (Gupta, Heller, 2002, 13 – 17). Dárci by tak 

měli vždy s tímto faktorem počítat.

      Collier ohledně rozvojové pomoci upozorňuje na pravidlo „klesajících výnosů“. Čím více 

je pomoc navyšována, tím méně s ní dokážeme – první milion dolarů je produktivnější než ten 

druhý, atd. Studií ohledně klesajících výnosů, se zabývalo washingtonské Centrum pro 

celosvětový rozvoj134. Výsledky naznačují, že jakmile rozvojová pomoc dosáhne 16 % HDP, 

stane se víceméně neúčinnou. Jako příklad, že mnohé nejchudší země nedokáží využít přísun 

velkého množství peněz, slouží nárůst cen ropy v prvních letech 21. století. Podle údajů MMF

rozvojové ekonomiky, které mají velké zásoby ropy a z jejich vyšších cen tak velmi 

profitovaly, nerostly rychleji než země, které vlastní zásoby ropy nemají a vyšší ceny této 

komodity je tak zasáhly negativně135 (Collier, 2009: 118 - 120).    

4.5 Role obchodu v rozvoji

      Mnoho odborníků zabývajících se rozvojovou problematikou tvrdí, že klíčovou roli 

v rozvoji musí hrát zejména samotné chudé země, kdežto všichni ostatní mohou mít v tomto 

procesu pouze omezenou úlohu. Často diskutovaným tématem je tak v současné době debata 

o tom, zda by místo pomoci neměly dostat rozvojové země více šancí obchodovat. Jedná se 

                                                          
133 Pavignani, E. and V. Hauck. 2002. Pooling of Technical Assistance in Mozambique: Innovative Practices and 
Challenges (ECDPM Discussion Paper 39). Maastricht: ECDPM, dostupné online:
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Navigation.nsf/index2?readform&http://www.ecdpm.org
/Web_ECDPM/Web/Content/Content.nsf/0/24f88edd44d78342c1256c7e00411871?OpenDocument&Click=?O
penDocument 3.5.2011
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Center for Global Development
135 Jedná se v podstatě o tzv. zbídačující růst. Teorii zbídačujícího růst definoval již v polovině 50. let indický 
ekonom Jagdish Bhagwati, viz. např. BHAGWATI, J. (2000): Protectionism, Cambridge, Mass: MIT Press



82

zejména o liberalizaci mezinárodního obchodu a odstranění celních bariér. Vždyť to byl právě 

obchod, který nastartoval ekonomický růst a zvýšil životní úroveň obyvatel dnes bohatých 

států. Je však něco podobného možného i dnes?

      Zastánci obchodu často tvrdí, že ano. Větším zapojením do mezinárodního obchodu 

mohou rozvojové země získat přísun kapitálu, který mohou investovat do vlastního rozvoje. 

Navíc by se rozvojové země mohly vymanit ze závislosti na donorech, kteří mohou mít 

tendence přílišného zasahování do vnitřních záležitostí státu (Nádvorník, 2004, 110). 

      Právě rozvojová pomoc ale trhy rozvojových zemí často pokřivuje. Jako příklad může 

sloužit americký program Food for Peace136 (FFP), jehož účelem byl boj s hladomorem ve 

světě. Spojené státy v jeho rámci posílaly přebytky vlastní potravinové produkce do 

rozvojových zemí. Jelikož byly skrze tento program posílány potraviny do některých států po 

mnoho let, v mnoha zemích, které tuto pomoc přijímaly, postupně stále více klesala poptávka 

po produkci domácích potravin. Jelikož byly potraviny poskytovány zdarma, obyvatelstvo 

samozřejmě nemělo potřebu za ně platit u místních výrobců. Program FFP tak vlastně 

penalizoval místní producenty potravin, kteří samozřejmě zdarma dodávaným potravinám 

nemohli konkurovat. Přestože v krátkodobém horizontu snížil program FFP v mnoha částech 

světa problém hladu, z důvodu narušení místní potravinové výroby ho v dlouhodobém 

horizontu ještě zhoršil.137

      Z uvedeného příkladu je patrné, že účinnější než dovážet samotné potraviny, by bylo 

podpořit místní potravinovou výrobu.138 K tomu je však potřeba ještě další důležitá věc a to 

otevření evropských a amerických trhů zejména pro zemědělskou produkci rozvojového světa 

a postupně také pro výrobky s přidanou hodnotou. Vývoz rozvojových zemí je stále zatížen 

mnoha cly a bariérami, nehledě na to, že produkce zemědělců z rozvinutých zemí je často 

dotována a zemědělci z chudých zemí tak nemají šanci konkurovat.139

      Na druhou stranu by však úprava vzájemných obchodních podmínek neměla mít formu 

rychlé a plošné liberalizace. Jak uvádí Konečný, „rozsáhlá, plošná a spěšná obchodní 

liberalizace, která jim (nejchudším zemím) je již řadu let na různých rovinách nucena, často 

                                                          
136

K roku 2009 již činil objem pomoci, které Spojené státy poslaly do rozvojových zemí 2,6 miliard dolarů 
http://foodaid.org/food-aid-programs/food-for-peace/ 9.5.2011
137 Osterfeld, 1992 http://www.thefreemanonline.org/columns/the-failures-and-fallacies-of-foreign-aid/
9.5.2011
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Zde je však nutné podotknout, že program FPP také pomáhá americkým zemědělcům zbavit se vlastní 
přebytečné produkce. FPP tedy slouží i amerických ekonomickým zájmům.
139

Blíže např. k evropské zemědělské, či obchodní politice viz. Kučerová, 2010, kap. II
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vede k dalšímu podkopání místní produkce a omezení fiskálních příjmů s neblahými dopady 

na odstraňování chudoby a tlumení konfliktů. V posledním čtvrtstoletí se o tom mnohé z nich 

přesvědčily, když rapidní obchodní liberalizaci prosazovaly Mezinárodní měnový fond či 

Světová banka coby podmínku svých půjček. Příliv evropských, často masivně dotovaných, 

dovozů vystavuje jejich zemědělství, které poskytuje živobytí většině obyvatel, stejně jako 

jejich chatrný průmysl ostrému tlaku konkurence. Konkurence ničivé, spíše než tvořivé. Je 

například zdokumentováno, jak evropské dovozy poškodily domácí produkci rajčat, mléčných 

výrobků, hovězího a kuřecího masa v západní Africe.“140

      Jak navíc podotýká Konečný, státní příjmy mnoha rozvojových zemí jsou na příjmech 

z dovozních cel závislé. Je tedy potom otázkou, zda by se krátkodobé zvýšení vývozu, které 

by rychlá liberalizace nejspíše přinesla, bohatým státům vyplatilo, vzhledem k faktu, že by 

rychlé otevření trhů rozvojových zemí mělo velmi pravděpodobně negativní důsledky na 

jejich ekonomiky a jejich závislost na rozvojové pomoci by ještě zesílila.141

      Jaké se zde tedy nabízí řešení? V souvislosti s rozvojem obchodu chudých zemí se hovoří 

o tzv. Fair trade. Podstatou této kampaně je podpořit výrobky z nejchudších zemí dosažením 

jejich vyšší ceny a spravedlivým dělením o zisk. Mohl by se tedy Fair trade stát součástí 

řešení obchodních problémů mezi rozvinutými a rozvíjejícími se zeměmi? Collier uvádí, že 

nikoliv. V rámci Fair trade získávají některé vývozní artikly, jako je např. káva, cenový 

bonus. To samozřejmě motivuje výrobce z rozvojových zemí, aby kávu vyráběli dál. Je však 

nutné si uvědomit, že jedním z klíčových problémů těch nejchudších zemí je, že dosud 

nediverzifikovali svou produkci a jsou zaměření jen na úzký rámec primárních komodit. 

Cenové dotace v rámci Fair trade toto úzké zaměření v podstatě podporují. I když si tak např. 

někteří producenti kávy polepší, podstatu celého problému, tj. slabou diverzifikaci produkce, 

Fair trade nevyřeší. (Collier, 2009, 186).

      A právě diverzifikace142 exportu by mohla mnoha rozvojovým zemím pomoci i 

v dlouhodobém horizontu. Collier přichází s vlastním nápadem jak pomoci zejména těm 

nejchudším zemím pomocí obchodu. Nejchudší země by měly především rozšířit svůj export 

o výrobky a služby náročné na pracovní sílu, tedy následovat příklad mnoha úspěšných 

asijských ekonomik. V době, kdy asijské ekonomiky pronikaly na světové trhy, nebyla zde 
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Konečný, 2005 http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?apc=zksx1--&x=312008 9.5.2011
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Tamtéž 
142 Diverzifikaci exportu těch nejchudších zemí brání ale také fakt, že cla na zpracované materiály jsou vyšší, než 
na materiály nezpracované (Collier, 2009: 182)
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konkurence v podobě zavedených producentů s nízkými výrobními náklady, protože nikdo 

takový na trhu nebyl. Mají-li se tedy ekonomiky těch nejchudších zemí dostat na světové trhy, 

budou potřebovat dočasnou ochranu před asijskými ekonomikami. V opačném případě 

nezbývá těm nejchudším zemím než čekat, až se asijské ekonomiky stanou součástí bohatého 

světa (Collier, 2009: 190).  

      Collier tak v podstatě navrhuje ochránit ty nejchudší rozvojové země před těmi 

úspěšnějšími. V praxi by to tedy vypadalo tak, že by bohaté státy odstranily obchodní 

překážky vůči těm nejméně prosperujícím státům143, zatímco v případě úspěšnějších, zejména 

asijských rozvojových zemí by je zachovaly. Je však takovýto plán politicky průchodný? 

Autor sám argumentuje, že ano, když tvrdí, že v podstatě podobné iniciativy již fungují (např. 

americký AGOA144, či evropský EBA145). Projekty by jen stačilo doplnit o některé detaily.146    

      Přestože tedy obchod může rozhodně být nástrojem, který nastartuje v chudých zemích 

rozvoj, uspěchaná a plošně provedená liberalizace obchodu, by nejchudším zemím spíše 

přitížila. Faktem je, že dnes bohaté státy si v minulosti své trhy také ochraňovaly a v mnoha 

oblastech tak činí dodnes. Jde tedy zejména o to snížit cla na zemědělské výrobky ze strany 

bohatých států, stejně jako snížit dotace svým vlastním farmářům. To je ale politicky velmi 

citlivá otázka. Stačí sledovat jednání o společné zemědělské politice v rámci EU, kde zejména 

státy jako Francie, Španělsko či Řecko jen velmi neradi ustupující sílícímu tlaky zejména 

Velké Británie a Německa ohledně snižování zemědělských dotací a nastolení silnějších 

tržních principů. Bohaté země by také měly podpořit diverzifikaci výroby v rozvojových 

zemích zejména tím, že alespoň pro ty nejchudší sníží cla na výrobky s přidanou hodnotou. 

Slabé rozvojové ekonomiky by měly zvážit i své setrvání ve WTO, případně tlačit na reformu 

této instituce147.
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Collier označuje nejchudší státy jako „spodní miliardu“, jedná se z velké většiny zejména o státy subsaharské 
Afriky.
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Africa Growth and Oportunity Act
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Everything but Arm
146 Detailnější popis plánu viz. Collier, 2009: 190 - 193
147

Blíže viz. podkapitola 3.2.3
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4.6 Negativní dopady rozvojové pomoci

      Zastánci rozvojové pomoci často argumentují tzv. bludným kruhem chudoby. Tato 

hypotéza tvrdí, že jelikož jsou obyvatelé rozvojových zemí chudí, utratí všechny své 

prostředky pouze za základní životní potřeby, aby přežili. Nemohou tedy spořit a své úspory 

následně investovat. V zemi tedy chybí kapitál, který by stimuloval ekonomický růst a země

tak má nízkou produktivitu. Bludný kruh chudoby je uzavřen tím, že nízká produktivita vede 

k nízkým příjmům obyvatel. Pokud si tedy země nemohou samy uspořit prostředky, je 

nezbytné dodat jim je externě. A to právě prostřednictvím rozvojové pomoci. V souvislosti 

s bludným kruhem chudoby se mluví také o „výhodě zaostalosti“ rozvojových zemí, která 

plyne z dodávky zahraničních investic a technologických inovací, která by měla teoreticky 

rozvojové země zvýhodňovat oproti těm vyspělým (Subbotina, 2004: 35 – 36).

      Hypotéza bludného kruhu chudoby se však v praxi nepotvrdila. „Podle údajů Světové 

banky země subsaharské Afriky za posledních 20 let reálně zchudly o celou jednu čtvrtinu 

(měřeno v HDP na hlavu) bez ohledu na gigantický objem prostředků, který do nich byl 

napumpován. Naopak země východní a jihovýchodní Asie za stejnou dobu až na výjimky bez 

prostředků z mezinárodních institucí zbohatly čtyřnásobně“ (Hampl, 2005). 

     Williams označuje hypotézu bludného kruhu chudoby za mýtus148. Dnes bohaté státy 

bývaly také kdysi chudé, přesto se i bez mohutných finančních injekcí z mezinárodních 

měnových institucí dokázaly dobrat k prosperitě. Stěžejní úlohu pro to sehrál rozvoj 

kapitalismu, zejména politická a ekonomická svoboda, vláda práva a respekt k soukromému 

vlastnictví, což je přesně to, co rozvojovým zemím schází a brání v jejich rozvoji.149 Williams 

také odmítá přičítat potíže rozvojových zemí důsledku koloniálního dědictví, když poukazuje 

na fakt, že i některé dnes bohaté země byly dříve koloniemi (např. Kanada, Hongkong, 

Austrálie) a dodává, že mnoho rozvojových zemí je dnes chudších, než v dobách, kdy byly 

koloniemi (Williams, 2005).

      Williams tak vlastně zpochybňuje i jedno z častých zdůvodnění rozvojové pomoci, kdy je 

pomoc obhajována jako morální odpovědnost bohatých států za problémy rozvojových zemí
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Easterly (2010) hovoří o „legendě o pasti chudoby“ (str. 48 – 51)
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V podstatě k podobným závěrům došel již v sedmdesátých letech P. Bauer, když tvrdil, že všechny země byly 
kdysi chudé, avšak nezbohatly díky rozvojové pomoci, ale mimo jiného zejména díky funkčnímu právnímu řádu, 
více viz. Bauer  (1972) "Dissent on Development"
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z důvodu jejich koloniální minulosti. Tento argument je stále často používán jak politiky 

rozvinutých zemí, tak vládami rozvojových států.150

       Je pravdou, že faktory, které jmenoval Williams, či o tři desítky let dříve Bauer, jako 

nezbytné předpoklady ekonomického růstu (politická a ekonomická svobodu, vláda práva a 

respekt k soukromému vlastnictví), mnoha rozvojovým zemím schází. Může být na vině 

dokonce sama rozvojová pomoc? Mnoho odborníků, zabývajících se rozvojovou 

problematikou si myslí, že ano.

      Jedním z tvrzení v neprospěch rozvojové pomoci je, že v mnoha případech podporuje a 

udržuje tak u moci diktátorské režimy151, kterým vláda práva, či respekt k soukromému 

vlastnictví nic neříkají.

      Oficiální rozvojová pomoc je v podstatě tok peněz od daňových poplatníků z rozvinutých 

zemí vládám států rozvojových. K dispozici jsou dobře zdokumentované případy, kdy 

rozvojová pomoc končí na bankovních kontech politických elit z rozvojových zemí (Collier, 

2009: 143). Vysoce uznávaný odborník na rozvojovou problematiku Peter Bauer dokonce 

tvrdil, že rozvojová pomoc je transfer peněz od chudých obyvatel bohatých zemí, bohatým 

obyvatelům chudých zemí.152

     Jako příklad, kdy byla pomoc zneužita vládou rozvojové země, můžeme opět zmínit 

americký program Food for Peace. Etiopie, místo aby využila darovaného jídla k nasycení 

vlastního obyvatelstva, obdržené jídlo prodala a za utržené peníze nakoupila zbraně 

ze Sovětského svazu. Stejně zneužil darované potraviny i Mauricius, když obdrženou rýži 

nabízel v rekreačních letoviscích zahraničním turistům.153

      Tvrzení, že rozvojová pomoc podporuje únik kapitálu, právě např. z toho důvodu, že 

obdržené prostředky ukradnou politické elity rozvojové země, se rozhodl prověřit Paul 

Collier. Ve svém výzkumu toto tvrzení zkoumal v porovnání s opačným názorem, že 

rozvojová pomoc naopak zlepšuje příležitosti k soukromým investicím, takže peníze, které by 

jinak z rozvojové země unikly, se v ní investují. Výsledky výzkumu naznačují, že rozvojová 

pomoc výrazně snižuje únik kapitálu, neboť zvyšuje atraktivitu pro soukromé investice, díky 

čemuž je kapitál udržen v zemi. Sám autor výzkumu dodává, že ho výsledky velmi 
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Více k problematice odpovědnosti Západu za současný stav rozvojových zemí např. Bauer (1981)
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Např. Easterly (2010)
152 Rahn, 2003 http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3238 9.5.2011
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Bovard, 1986 http://www.cato.org/pubs/pas/pa065.html 9.5.2011 
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překvapily, čímž naznačuje, že to se zneužíváním rozvojové pomoci není tak zlé, jak se 

obecně traduje. (Collier, 2009: 143 – 144).

      I přes Collierův výzkum je však neoddiskutovatelné, že prostřednictvím rozvojové pomoci 

je posilována moc státního sektoru na úkor soukromého. Kromě zlepšení kontrolních 

mechanizmů nakládání s pomocí, by se tak rozvojová pomoc měla více soustředit na podporu 

soukromého sektoru, což jsou v chudých zemích nejčastěji zemědělci, rolníci či drobní 

živnostníci. Dále by se měl klást důraz na vytvoření institucionálního prostředí, fungujícího 

na principu volného trhu, se zajištěním práva vlastnit půdu a zejména nezávislého na 

politických elitách rozvojové země.154

      Dalším často zmiňovaným negativem rozvojové pomoci je ztráta motivace obyvatel 

rozvojových zemí. Stálý přísun prostředků rozvojové pomoci může vyvolat v mnoha 

obyvatelích rozvojových zemí jakousi letargii, že není potřeba nic dělat, stačí jen čekat na to, 

co dostanu. To má samozřejmě negativní vliv na rozvoj a může to zemi uvrhnout do ještě 

větší bídy. 

      Jak tvrdil Bauer, vlády a jednotlivé zájmové skupiny se mohou začít soustřeďovat pouze 

na rozdělení obdržené pomoci a na snahu získat další. Jakákoliv snaha o produktivní činnost, 

která by v zemi mohla nastartovat rozvoj, se většinou vůbec nekoná. Může to dospět až 

k tomu, že vládci v chudých zemích záměrně zkreslují statistiky, aby vypadali ještě chudší a 

dostali se tak k další rozvojové pomoci (Hampl, 2005).

      Na úrovni státu by řešení tohoto problému mohla napomoci již výše zmiňovaná orientace 

rozvojové pomoci na granty, kdy se prostředky poskytují jen za provedený výkon. Na úrovni 

jednotlivých obyvatel přichází v úvahu tzv. mikrofinancování, které prostřednictvím malých 

půjček umožní i těm nejchudším začít podnikat. Vzhledem k tomu, že se jedná o úvěr, lidé 

jsou také více motivováni v jeho zhodnocení, než by tak bylo v případě pouhého daru.
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Závěr

      Hypotéza práce, že se rozvojová pomoc potýká s mnoha problémy, které jsou příčinou její 

časté neefektivity, byla potvrzena. Za pomoci proměnných použitých ve čtvrté kapitole byly 

objasněny problémy, se kterými se musí rozvojová pomoc potýkat. Shrňme si tedy hlavní 

problémy rozvojové pomoci, stejně jako jejich možná řešení. 

      Kvalita poskytované pomoci je snížena její vázaností, což znamená, že příjemce pomoci 

musí použít poskytnuté prostředky na nákup zboží a služeb z dárcovské země. To samozřejmě 

limituje rozvojové země svobodně nakupovat zboží a služby za výhodnější ceny, než jaké mu

nabízí dárce pomoci. Vázanou pomoc využívají donoři z důvodu svých ekonomických zájmů. 

Zajišťují si tak odbyt vlastních výrobků. Přestože samozřejmě i vázaná pomoc má pro 

rozvojovou zemi pozitivní efekt, její kvalita a tudíž i efektivita je z důvodu vázanosti snížena. 

     Vidina vlastního prospěchu také ovlivňuje alokaci pomoci, kdy její velké množství plyne

do zemí se středními příjmy místo do zemí nejchudších. Země se středními příjmy jsou pro 

bohaté dárce totiž ekonomicky i politicky mnohem zajímavější. Příčina neefektivity rozvojové 

pomoci z hlediska motivace dárců je tedy její nesprávná alokace, kdy dárce hledí primárně na 

své vlastní politické či ekonomické zájmy. A přestože opět i tato pomoc má pozitivní vliv na 

rozvoj, efektivita pomoci je přístupem dárce opět snížena. Sobecké motivace donorů tak 

vedou i ke špatné alokaci rozvojové pomoci.

      Dárci rozvojové pomoci by měli při jejím poskytování více hledět na prospěch 

rozvojových zemí než na svůj vlastní. To však v bilaterální formě pomoci není možné, neboť 

vlastní zájmy státu vždy byly a zřejmě i budou na prvním místě. Z tohoto hlediska je tedy 

výhodnější poskytovat více pomoci multilaterálně prostřednictvím mezinárodních institucí, 

kdy jsou jednotlivé sobecké zájmy donorů alespoň oslabeny.

      Výhodnější formou rozvojové pomoci se ukázaly granty, pokud vezmeme v úvahu fakt, že 

rozvojové země pouze zřídkakdy opravdu splácejí své dluhy. V tom případě totiž odpadá 

hlavní argument ve prospěch půjček, který uvádí, že nutnost v budoucnu splatit poskytnutou 

půjčku povede k využití prostředků na investice, aby si příjemce pomoci zajistil výnos, 

z kterého dluh v budoucnosti splatí. Logicky působí i finanční spoluúčast na grantu (i když 

jen velmi malá) utužující platební disciplínu rozvojové země. Půjčky také způsobují vysokou 

zadluženost rozvojových zemí, která je velkou překážkou v jejich dalším rozvoji.
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      Pro zlepšení koordinace rozvojové pomoci je nezbytná standardizace a harmonizace 

jednotlivých procedur, což by rozvojovým zemím ulevilo od byrokratické a administrativní 

zátěže, které musí při přijímání pomoci často čelit. Přetahování schopných pracovníků ze 

státní správy rozvojových zemí mezinárodními institucemi pak způsobuje při nedostatku 

kvalifikovaných pracovních sil v rozvojových zemích státním strukturám těchto zemí velké 

problémy. Problém špatně placených kvalifikovaných zaměstnanců v rozvojových zemích je 

možné řešit přímou podporou jejich platů. Vyšší platy mohou napomoci i k nižší 

zkorumpovatelnosti vládních úředníků v rozvojových zemích. Pro nejlépe hospodařící 

rozvojové země se nabízí i možnost přímé podpory rozpočtu, kdy si vláda rozvojové země 

sama určí, na co peníze poskytne, samozřejmě v rámci předem domluvených oblastí jako 

školství, zdravotnictví, infrastruktura, apod. Při poskytování pomoci je také třeba brát zřetel 

na regionální zaměření a to zejména u vnitrozemských rozvojových zemí, které jsou závislé 

na infrastruktuře svých sousedů.

      Nástrojem, který může rozvojovým zemím napomoci v růstu, je také obchod. Rychle a 

plošně provedená liberalizace obchodu, by však nejchudším zemím spíše ublížila. Bohaté 

státy by měly zejména snížit cla na zemědělské výrobky a snížit dotace vlastním farmářům. O 

těchto opatřeních se v současnosti jedná ve WTO. Odstranění cel na výrobky s přidanou 

hodnotou ze strany bohatých států by podpořilo diverzifikaci výroby v rozvojových zemích, 

neboť ty by mohly využít své výhody levné pracovní síly.

      Důležité je také zlepšení kontrolních mechanizmů nakládání s pomocí. Podpora

soukromého sektoru a kladení důrazu na vytvoření institucionálního prostředí, fungujícího na 

principu volného trhu, se zajištěním práva vlastnit půdu a zejména nezávislého na politických 

elitách rozvojové země, je dalším klíčovým úkolem. Na to, jak toho dosáhnout existuje velké 

množství názorů, od naplánování všeho, po neplánování ničeho. Jako nejlepší cesta se jeví 

zkombinovat oba pohledy, tedy využití obchodních pobídek spolu s vhodně investovanými 

prostředky z rozvojové pomoci.

      Jakou má rozvojová pomoc perspektivu do budoucna? Má i přes všechny negativní efekty 

a problémy v současném světě místo? Není spíše součástí celého problému, který trápí 

rozvojový svět, namísto součástí řešení? V odborné literatuře se můžeme setkat se zcela 

odlišnými názory.
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      Zatímco většina kritiky ohledně rozvojové pomoci se týká zejména její kvality, respektive 

efektivity, Jeffrey Sachs tvrdí, že hlavním problémem je zejména malý objem pomoci. Sachs 

tak apeluje na zvýšení prostředků poskytovaných na rozvojovou pomoc. Uvádí, že by stačilo, 

aby bohaté státy splnily svůj slib a vydávaly na rozvojovou pomoc 0,7 % HNP. Hlavním 

problémem rozvojových zemí je totiž nedostatek prostředků k financování školství, 

zdravotnictví, infrastruktury a dalších oblastí, které jsou klíčové pro to, aby mohly rozvojové 

země efektivně využívat investice soukromého sektoru, které jsou nezbytné pro zajištění 

jejich dlouhodobého růstu. Sachs tvrdí, že pokud by bohaté státy věnovaly na rozvojovou 

pomoc dostatek prostředků (0,7 % svého HNP), mezinárodní instituce by pomocí těchto 

prostředků mohly ukončit extrémní chudobu (Sachs, 2005: 288 – 308). Sachs tak v podstatě 

považuje rozvojovou pomoc za hlavní nástroj, který může vyřešit problémy rozvojových 

zemí. Rozvojová pomoc je v jeho pojetí hlavní součást řešení. 

      Tento Sachsův přístup je kritizován např. Collierem, který tvrdí, že Sachs zašel v otázce 

důležitosti rozvojové pomoci příliš daleko. Rozvojová pomoc samotná totiž problémy těch 

nejchudších států nevyřeší. K tomu je potřeba širší škála opatření. Z těch jmenuje mezinárodní 

vojenské intervence, změny v zákonech bohatých zemí, vytváření vhodných mezinárodních 

norem či změny v obchodní politice mezi rozvinutými a rozvojovými státy. Rozvojová pomoc 

je pouze jedním z nástrojů řešení problémů rozvojových zemí, je nezbytné ji doplnit o další 

aktivity (Collier, 2009: 144). Dle Colliera je pak tedy rozvojová pomoc spíše součástí řešení, 

než součástí problému.

      Naopak za velkého kritika celého konceptu rozvojové pomoci můžeme označit Williama 

Easterlyho155. Easterly je tak názorově v podstatě jakýsi protipól Jeffreyho Sachse, kterého ve 

své knize dokonce označuje za utopistu (Easterly 2010: 29 – 30).  Tvrdí, že rozvojová pomoc, 

poskytovaná mezinárodními institucemi nejen že je neefektivní, ale často dokonce i škodí. 

Problémem je transfer peněz v rámci rozvojové pomoci zkorumpovaným vládám chudých 

států, který se neúčinně rozplyne v sítu korupce a jen udržuje u moci diktátory. Hlavní 

tragédií je dle Easterlyho zejména nepochopení Západu, co rozvojové země skutečně 

potřebují. Rozvojová pomoc je plánovaná a tudíž neefektivní a neekonomická. Demokracie, 
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Easterly tak v tomto ohledu navazuje na názory Petera Bauera.
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právní stát, ani svobodný trh totiž nelze naplánovat. Nejlepší plán je nemít žádný plán 

(Easterly, 2010: 15). Pro Easterlyho je tedy rozvojová pomoc součástí problému156.

      Názory Jeffreyho Sachse a Williama Easterlyho lze považovat za dost vyhraněné. Po 

prostudování literatury, ze které jsem čerpal při psaní této práce, mi nezbývá než konstatovat, 

že jde spíše o ojedinělé případy. Většina autorů má sice na rozvojovou pomoc kritický pohled 

v mnoha ohledech, její úplné zavržení, nebo naopak její pokládání za univerzální všelék je 

však zcela výjimečné. Přes všechny zmíněné problémy, se kterými se rozvojová pomoc 

potýká, je evidentní, že má stále smysl, neboť v mnoha rozvojových zemích je to právě 

pomoc bohatšího světa, která přinejmenším zmírňuje obrovskou bídu. Její efektivita ani 

kvalita však jistě není optimální a bylo by dost odvážné tvrdit, že i kdyby byla, dokázala by 

sama vyřešit problémy nejchudších států. Doplněna musí být zejména vhodně nastavenými 

obchodními podmínkami mezi rozvinutými a rozvojovými státy. Rozvojovou pomoc je tak 

nutné brát pouze jako jeden z nástrojů, který lze využít k řešení problémů rozvojového světa. 

                                                          
156

Collier pak stejně jako Sachse kritizuje i Easterlyho za to, že přehání důsledky rozvojové pomoci. Tentokrát 
však opačným směrem než Sachs, když zveličuje negativa rozvojové pomoci a přehlíží prostor pro uplatnění 
jiných politik (Collier, 2009: 216).
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Summary

The assumption of this thesis that development aid is facing many difficulties which often 

lead to its ineffectivity has been confirmed. The problems of development aid were described 

with help of variables used in the fourth chapter. According to the literature I have studied 

during writing the thesis I must thereby state, that while most authors see development aid 

critically in many respects, there is only few who reject it completely or on the other hand 

who see it as a universal cure for the desease of developing countries. Despite the many 

problems mentioned it is fairly obvious that development aid has its meaning for it is just the 

help of richer countries that makes at least some difference and relieves the enormous poverty 

and misery of developing countries. The effectivity and quality though is not ideal and it 

would be rather bold to claim that even if it were it would be able to solve all the problems of 

the poorest countries on its own. Development aid must therefore be accompanied by other 

features such as suitable trade conditions between developed and developing countries. 

Development aid needs to be considered only as a part of a more complex approach to finding 

a solution to the problems of developing countries.   
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Přílohy

Příloha č. 1: Rozvojové cíle tisíciletí

1. CÍL: ODSTRANIT EXTRÉMNÍ CHUDOBU A HLAD 

Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než dolar na 
den.
Úkol 2: Dosáhnout dostatečného a produktivního zaměstnání i slušné práce pro všechny, 
včetně žen a mladých lidí.
Úkol 3: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.

2. CÍL: DOSÁHNOUT ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY

Úkol č. 4: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit 
základní školu.

3. CÍL: PROSAZOVAT ROVNOST POHLAVÍ A POSÍLIT ROLI ŽEN VE 
SPOLEČNOSTI

Úkol 5: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 
2015 na všech úrovních vzdělávacího systému.

4. CÍL: SNÍŽIT DĚTSKOU ÚMRTNOST

Úkol 6: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let.

5. CÍL: ZLEPŠIT ZDRAVÍ MATEK

Úkol 7: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti.

6. CÍL: BOJOVAT S HIV/AIDS, MALÁRIÍ A DALŠÍMI NEMOCEMI

Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS.
Úkol 9: Do roku 2010 dosáhnout univerzální přístup k léčbě HIV/AIDS pro všechny potřebné.
Úkol 10: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění.

7. CÍL: ZAJISTIT UDRŽITELNÝ STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úkol 11: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a 
zabránit ztrátám přírodních zdrojů.
Úkol 12: Snížit ztrátu biodiverzity, do roku 2010 významně snížit míru těchto ztrát.
Úkol 13: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k 
nezávadné pitné vodě a základní hygieně.
Úkol 14: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů 
obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů).
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8. CÍL: BUDOVAT SVĚTOVÉ PARTNERSTVÍ PRO ROZVOJ

Úkol 15: Dále rozvíjet obchodní a finanční systém založený na otevřenosti, předvídatelnosti a 
absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a snižování chudoby, a 
to na národní i mezinárodní úrovni).
Úkol 16: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto 
zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a 
zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci ze 
strany vyspělých zemí, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.).
Úkol 17: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států.
Úkol 18: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a 
mezinárodních opatření s cílem dosažení udržitelnosti zadlužení z dlouhodobého hlediska.
Úkol 19: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním 
lékům v rozvojových zemích.
Úkol 20: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových 
technologií především v informační a komunikační oblasti.

Zdroj: http://www.rozvojovka.cz/rozvojove-cile-tisicileti_228_8.htm 12.5.2011

Příloha č. 2: Členské státy OECD s datem vstupu

Země Vstup Země Vstup Země Vstup Země Vstup

Rakousko 1961 Itálie 1961 Velká 
Británie

1961 Maďarsko 1996

Belgie 1961 Lucembursko 1961 USA 1961 Polsko 1996

Kanada 1961 Nizozemsko 1961 Japonsko 1964 Slovensko 2000

Dánsko 1961 Norsko 1961 Finsko 1969 Chile 2010

Francie 1961 Portugalsko 1961 Austrálie 1971 Slovinsko 2010

Německo 1961 Španělsko 1961 Nová 
Zéland

1973 Izrael 2010

Řecko 1961 Švédsko 1961 Mexiko 1994 Estonsko 2010

Island 1961 Švýcarsko 1961 Česká 
republika

1995

Irsko 1961 Turecko 1961 Jižní 
Korea

1996

http://www.rozvojovka.cz/rozvojove-cile-tisicileti_228_8.htm 12.5.2011
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Příloha č. 3: Seznam vysoce zadlužených chudých zemí (HIPC)

Afghanistán Dem. Rep. Kongo Guyana Mozambique Togo

Benin Komory Haiti Nikaragua Uganda

Bolívie Pobřeží slonoviny Honduras Niger Kamerun

Burkina Faso Etiopie Libérie Rwanda Eritrea

Burundi Gambie Madagaskar Svatý Tomáš a 
Princův o.

Kyrgystán

Středoafrická 
republika

Ghana Malawi Senegal Somálsko

Čad Guinea Mali Sierra Leone Súdán

Kongo Guine-Bissau Mauretánie Tanzánie Zambie
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