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1 Úvod 

S problematikou finančních krizí se lidstvo potýká již řadu let, proto je tedy 

v současnosti nelze chápat jako zcela nový jev. Na finanční krize lze pohlížet jako na stále 

živý a aktuální problém, který se stává předmětem častých diskusí. V současné době leží 

v hlavním centru pozornosti globální finanční krize, která má původ na trhu amerických 

hypoték a je označována jako nejhorší finanční krize od dob druhé světové války. Její 

intenzita se však projevila nejen v zemích rozvinutých, ale nepříznivě byly zasaženy i mnohé 

rozvojové země. Důležitou úlohu při poskytování finanční a technické pomoci v rozvojových 

zemích zaujímá Skupina Světové banky, která je významnou mezinárodní finanční institucí.  

Z tohoto důvodu tedy bude tato práce zaměřena na roli, kterou hraje Skupina Světové banky 

při řešení globální finanční krize v rozvojových zemích.  

Cílem této práce je vyhodnotit účinnost opatření, která Skupina Světové banky při 

řešení globální finanční krize v rozvojových ekonomikách, přijala. Dílčím cílem je zhodnotit 

účinnost konkrétní pomoci Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj na čtyřech zemích. Prvně 

se jedná o Maďarsko a Lotyšsko, dva členské státy Evropské unie, které těsně před 

vypuknutím globální finanční krize prošly graduací, tj. byly přeřazeny ze skupiny příjemců 

pomoci do skupiny vyspělých zemí, tj. dárců pomoci. V důsledku vypuknutí finanční krize 

však byly nuceny znovu požádat Světovou banku o pomoc. Dále bylo zvoleno Turecko 

a Kazachstán, státy ležící stejně jako dva členské státy Evropské unie v regionu Evropy 

a Střední Asie. Tento region byl jedním z nejvíce postižených a ve fiskálním roce 2010 získal 

od Skupiny Světové banky vůbec největší objem pomoci. V tomto období byly největšími 

příjemci půjček právě Turecko a Kazachstán, tedy země, které podle členění Světové banky 

patří do skupiny středněpříjmových zemí, které byly krizí zasaženy vůbec nejvíce. Tyto dvě 

země pojí rovněž úzký vztah s Evropskou unií. Turecko je kandidátským státem na vstup do 

Evropské unie a Kazachstán s tímto integračním seskupením pojí vztah v rámci Evropské 

sousedské politiky.  

Účinnost byla zjišťována na základě kvantitativního vyhodnocení, které bylo 

provedeno pomocí standardních makroekonomických ukazatelů. Vývoj indikátorů byl 

sledován převážně v období let 2004  2012. V některých případech však nebylo možné data 

pro danou zemi dohledat, proto je časová řada daného ukazatele neúplná. Jelikož bylo velice 

těžké vyhodnotit účinnost přijatých opatření pouze kvantitativním způsobem, bylo 

přistoupeno také ke kvalitativnímu vyhodnocení pomoci.  
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Z výsledku výzkumu, který byl v práci proveden, by měla být zodpovězena následující 

hypotéza:  Opatření přijatá Skupinou Světové banky v reakci na globální finanční krizi, jsou 

účinná.   

K vypracování diplomové práce bylo využito několik vědeckých metod zkoumání. 

Jedná se zejména o metodu historickou, metodu analýzy a metodu dedukce. Metoda 

historická byla využita ve druhé kapitole k nastínění historického vývoje Skupiny Světové 

banky, metoda analýzy byla uplatněna zejména v rámci třetí kapitoly při zkoumání dopadů 

globální finanční krize na rozvojové ekonomiky a metoda dedukce pak v rámci čtvrté kapitoly 

při vyhodnocení reakce na krizi.  

Druhá kapitola práce se nejdříve věnuje charakteristice a vzniku Světové banky, 

přičemž nechybí ani zmapování jejího historického vývoje. Dále následuje nastínění profilu 

dvou základních typů úvěrů, které v současné době Světová banka poskytuje. Poté je 

představena organizační struktura společně s přidruženými organizacemi Světové banky. 

V závěru kapitoly je pak pozornost zaměřena na vymezení vztahu Skupiny Světové banky 

a Evropské unie.  

Třetí kapitola se již orientuje na globální finanční krizi a její dopady na rozvojové 

ekonomiky. Zprvu jsou v rámci kapitoly nastíněny vybrané aspekty finančních krizí se 

zaměřením na jejich tradiční typologii. Poté je pozornost upřena na samotný vývoj světové 

finanční krize. V další části kapitoly jsou pak blíže zkoumány dopady této krize na rozvojové 

ekonomiky. Závěr kapitoly se stručně věnuje výhledu růstu pro rozvojové země.  

Čtvrtá kapitola se již zabývá vyhodnocením opatření přijatých Skupinou Světové 

banky při řešení globální finanční krize a zhodnocením účinnosti pomoci Mezinárodní bankou 

pro obnovu a rozvoj ve čtyřech vybraných zemích. V úvodu této kapitoly je však pozornost 

věnována i finanční reakci ostatních mezinárodních finančních institucí.  

Zdrojem dat pro tuto práci jsou především oficiální stránky Skupiny Světové banky
1
, 

Evropské komise
2
 a dále internetové stránky Nezávislé hodnotící skupiny Světové banky

3
.  

  

                                                 
1 THE WORLD BANK GROUP. The World Bank [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.worldbank.org 
2 EUROPEAN COMMISSION. European Commission [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/index_en.htm 
3 INDEPENDENT EVALUATION GROUP. Independent Evaluation Group [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 
http://ieg.worldbankgroup.org/ 
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2 Skupina Světové banky – vývoj a role v současné globální 

ekonomice 

V této kapitole je nejdříve pozornost zaměřena na profil Světové banky, včetně jejího 

vzniku a historického vývoje.  Dále je přiblížena charakteristika dvou základních typů úvěrů
4
, 

které jsou z její strany poskytovány. V následující části je rovněž představena organizační 

struktura Světové banky a její přidružené organizace. Závěr kapitoly se pak věnuje vztahu 

Skupiny Světové banky a Evropské unie. 

2.1 Světová banka 

Světová banka (The World Bank, dále jen WB) je významnou mezinárodní finanční 

institucí, která se zaměřuje na poskytování finanční a technické pomoci rozvojovým zemím. 

Jako hlavní cíl si klade snížit jejich chudobu a zlepšit podmínky pro život tamních obyvatel
5
. 

Označením WB se obecně rozumí skupina institucí, jejichž činnost spočívá v usměrňování 

finančních toků z vyspělých zemí do zemí rozvojových, viz Antošová
6
. V současné době je 

WB tvořena dvěma institucemi, a to Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj a Mezinárodní 

asociací pro rozvoj. Tyto dvě organizace pak společně s dalšími třemi, tvoří seskupení známé 

jako Skupina Světové banky (The World Bank Group, dále jen WBG).  

Souhrnný výčet těchto organizací lze nalézt na oficiálních stránkách The World Bank
7
. 

Konkrétně tedy do WBG patří: 

 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (International Bank 

for Reconstruction and Development, dále jen IBRD), 

 Mezinárodní asociace pro rozvoj (International Development Association, 

dále jen IDA), 

 Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, dále jen 

IFC), 

 Multilaterální agentura pro investiční záruky (Multilateral Investment 

Guarantee Agency, dále jen MIGA), 

 Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů (International Centre 

for Settlement of Investment Disputes, dále jen ICSID). 

                                                 
4 Pojmy úvěr a půjčka jsou v této práci chápány jako synonyma. 
5 THE WORLD BANK. A Guide to the World Bank [online]. 3rd ed. Washington, D. C.: The World Bank, 2011 [cit. 2013-04-29]. ISBN 
978-0-8213-8545-6. Dostupné z: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2342/638430PUB0Exto00Box0361527B0PUBLIC0.pdf?sequence=1 
6 ANTOŠOVÁ, Naděžda. Globalizace a mezinárodní organizace. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-
248-1463-6. 
7 THE WORLD BANK GROUP. About Us: The World Bank Group. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-08-26]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:23063010~menuPK:8336848~pagePK:50004410~piPK:3
6602~theSitePK:29708,00.html 

http://www.worldbank.org/ida
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2.1.1 Vznik a vývoj Světové banky 

V následujících odstavcích je již stručně nastíněna historie
8
 zrodu WB. Počátek jejího 

vzniku je možné datovat do období roku 1944, kdy se v létě začínalo schylovat k porážce 

mocností Osy
9
 a z toho důvodu se u jednotlivých vlád do popředí dostala otázka, jak bude 

svět vypadat po skončení druhé světové války. V červenci se zástupci 44 států vydali 

do Bretton – Woods v americkém státě New Hampshire na mezinárodní konferenci, jež se 

konala 1. až 22. července 1944. Na tomto místě bylo cílem zformovat novou mezinárodní 

finanční architekturu, která by měla zamezit opakování krize 30. let a rovněž vést k rovnováze 

ve světovém hospodářství. Země reagovaly na krizi ve 30. letech různými opatřeními 

(devalvací měn, obchodními bariérami), které ale nevedly ke zlepšení situace.  S východiskem 

v podobě masivního zbrojení pak přišly fašistické státy Německo a Itálie. Na konferenci tedy 

bylo snahou zamezit opakování takového vývoje a podle zástupců mělo řešení záviset na 

nastolení celosvětového ekonomického blahobytu a úsilí o mezinárodní spolupráci všech 

zemí. Na jednání došlo k vytvoření Brettonwoodského měnového systému
10

, jehož součástí 

byl i vznik dvou nových organizací, Mezinárodního měnového fondu (International Monetary 

Fund, dále jen IMF) a IBRD
11

. Jak je tedy zřejmé, WB v roce 1944 nevznikla ve své nynější 

podobě a rovněž neměla ani současný název. Sídlem WB (tj. IBRD) se stal Washington D. C, 

kde také banka 25. června 1946 oficiálně zahájila své působení. Dále stojí za zmínku 

skutečnost, že v dohodě o založení je IBRD vymezena jako plnoprávná právnická osoba 

a mezinárodní organizace typu akciové společnosti. Od roku 1947 je rovněž přidruženou 

institucí Organizace Spojených národů (United Nations, dále jen UN), viz Vilímek
12

. 

V době vzniku WB bylo jejím hlavním posláním poskytnout pomoc k obnově 

členských zemí, které byly zasaženy druhou světovou válkou. První poskytnuté úvěry byly 

opravdu směřovány na poválečnou rekonstrukci, a to v zemích západní Evropy. První 

finanční pomoc v hodnotě 250 mil. USD byla v květnu roku 1947 poskytnuta Francii. V srpnu 

téhož roku pak IBRD poskytla úvěr ve výši 195 mil. USD Nizozemsku a půjčku ve výši 

                                                 
8 Historií vzniku WB se zabývá mnoho autorů.  Jako příklad lze uvést např. Janu Markovou a její publikaci Mezinárodní měnová spolupráce, 

Daniela Stavárka, který se této problematice věnuje v knize Mezinárodní finanční instituce či Petra Vilímka a publikaci Mezinárodní 

organizace.  
9 Pojmem Osa se označovalo vojensko-politické uskupení nacistického Německa, Itálie a následně rovněž Japonska. Osa za 2. světové války 

bojovala proti Spojencům (tj. USA, Spojené království, Francie, SSSR, Polsko a další) a z této války nakonec vyšla poraženě.   
10  Tento systém byl založen na pevné navázání amerického dolaru na zlato, ostatní měny byly fixně navázány na dolar a jeho 
prostřednictvím na zlato. 
11 Dohoda o založení IBRD vešla v platnost 27. prosince 1945 poté, co ji ratifikoval dostatečný počet zemí. 
12 VILÍMEK, Petr. Světová banka (SB) / World Bank (WB). In: BAŇOUCH, Hynek a Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace. 1. vyd. 
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2001. ISBN 80-210-2474-7. 
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40 mil. USD Dánsku
13

. V případě Československa byla jednání o získání úvěru v hodnotě 

350 mil. USD zastavena v září 1946. Důvodem pro toto rozhodnutí byl nesouhlas 

s československou podporou protiamerické politiky SSSR
14

. Krátce po válce se do obnovy 

poválečné Evropy zapojily Spojené státy americké (United States of America, dále jen USA), 

a to v rámci Marshallova plánu (tzv. Plán evropské obnovy), který byl přijat v dubnu 1948. 

Díky tomuto plánu byla evropským zemím poskytnuta značná finanční pomoc a IBRD tak 

svoji činnost postupně začala orientovat na oblast financování rozvojových a strukturálních 

programů, zejména tedy v rozvojových zemích. Je třeba uvést, že československá vláda byla 

„přinucena“ americkou hospodářskou pomoc Evropě odmítnout, protože vláda SSSR se 

rozhodla Marshallův plán nepřijmout
15

.  

IBRD ještě v 50. a 60. letech poskytla rozsáhlé úvěry i některým hospodářsky 

vyspělým zemím. Jako příklad lze uvést např. Japonsko, které se stalo členem IBRD v roce 

1952 a od roku 1953 do roku 1966 mu bylo poskytnuto 31 úvěrů v celkové výši 

863 mil. USD. Úvěry byly využívány zejména na projekty výroby elektrické energie, 

výstavbu přehrad či na výstavbu nové dopravní infrastruktury
16

. Jako další příklad lze uvést 

Finsko, které bylo mezi prvními zeměmi, kterým byly úvěry od IBRD na obnovu ekonomiky 

po válce poskytnuty. Členem IBRD se tento stát stal v roce 1948 a již v roce 1949 získal první 

úvěr ve výši 12,5 mil. USD. Tato částka směřovala na obnovu a rozvoj tří sektorů finské 

ekonomiky jako byla elektrická energie (výstavba a instalace 12 vodních elektráren, rozšíření 

dvou parních elektráren, výstavba přepravního vedení a transformátorových rozvoden), 

dřevozpracující průmysl (obnova a modernizace strojů a zařízení, rozšíření kapacity pro 

výrobu papíru, lepenky a dalších výrobků ze dřeva) a výroba vápencového prášku (obnova 

budov a zařízení)
17

. Konec 70. let byl již v podstatě spjat s dovršením procesu přechodu 

banky na oblast rozvojového světa. Od 70. let jsou úvěry poskytovány i zemím střední 

a východní Evropy, přičemž stěžejní roli i nadále hrají úvěry pro rozvojové země.  

                                                 
13 THE WORLD BANK GROUP. World Bank Group Historical Chronology: 1944 – 1949. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-08-
26]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36

726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html 
14 ŠTIKOVÁ, Radka. Členství Československa v Mezinárodním měnovém fondu v období 1945 - 1954. Mezinárodní vztahy [online]. 2009, 

vol.44, no.3 [cit. 2013-08-28]. Dostupné z: http://mv.iir.cz/article/view/332 
15 Sovětská vláda jako důvod zamítnutí účasti na Marshallově plánu uvedla to, že připravovaný projekt americké pomoci je zasahováním do 
vnitřních záležitostí států a že má poskytnout pomoc i státům poraženým ve druhé světové válce. 
16 THE WORLD BANK GROUP. World Bank Tokyo Office: Japan and the World Bank. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-08-28].  

Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/JAPANEXTN/0,,contentMDK:20645325~menu

PK:1685430~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:273812,00.html 
17 THE WORLD BANK GROUP. Projects&Operations: Electric Power and Industrial Project. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-08-
28].  Dostupné z: http://www.worldbank.org/projects/P037366/electric-power-industrial-project?lang=en 
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2.1.2 Úvěrové nástroje 

Mezi dva základní typy úvěrů, které WB v současné době poskytuje, patří investiční 

úvěry a úvěry na rozvojovou politiku.  Vlády jednotlivých zemí mají možnost čerpat úvěry 

na své projekty buď v rámci IBRD, nebo IDA, a to podle toho, zda splňují podmínky dané 

instituce pro jejich čerpání. Investiční úvěry jsou dlouhodobější (5 – 10 let) a jsou 

poskytovány na pořízení investičních celků, staveb nebo služeb v širokém spektru různých 

oborů. Finanční prostředky tedy směřují do činností zaměřených na výstavbu fyzické 

a sociální infrastruktury, k udržitelnému rozvoji a snižování chudoby. V průběhu posledních 

20 let tvořily 75 – 80 % všech úvěrů WB
18

. Jejich povaha se však v průběhu času postupně 

měnila. Původně byly poskytovány k financování strojního vybavení, inženýrských služeb 

a výstavby fyzické infrastruktury. S tím jak se však měnily potřeby, byla pozornost zaměřena 

na budování výkonných a efektivních institucí státní a veřejné správy a vytváření 

legislativního rámce, který by měl napomáhat rozvoji soukromého sektoru.  „Cílové oblasti 

investičních úvěrů zahrnují snížení chudoby a zaostalosti v bydlení (začlenění soukromých 

dodavatelů a investorů do nové bytové výstavby), místní rozvoj (vytváření pevných systémů 

vlastnictví půdy s cílem zvýšit právní ochranu malých farmářů), dodávky pitné vody (zvýšení 

efektivnosti vodovodních řádů), využívání nerostných surovin a přírodních zdrojů 

(poradenství a vzdělávání v udržitelném způsobu lesního hospodářství), poválečnou 

rekonstrukci (znovuzačlenění vojáků do civilního života), vzdělání (podpora vzdělávání dívek) 

nebo zdravotnictví (zakládání místních klinik, vzdělávání a výcvik zdravotnického 

personálu)“
19

. Úvěry na rozvojovou politiku jsou pak určeny pro kratší období a rychle 

dostupné finanční prostředky jsou směřovány na podporu vládní politiky a institucionální 

reformy. Dříve byly koncipovány jako finanční pomoc makroekonomickým reformám včetně 

změn v mezinárodně obchodní nebo zemědělské politice.  Postupem času byly zaměřovány 

spíše na reformy finančního systému, sociální politiku či řízení veřejných financí. V průběhu 

posledních dvou desetiletí tvořily 20 – 25 % úvěrů WB, viz Stavárek
20

.  

2.2 Řízení Skupiny Světové banky 

Všechny organizace tvořící WBG jsou vlastněny vládami jejich členských států. 

Pokud chce některá země vstoupit do IBRD, může tak učinit pouze poté, co se již stala 

i členem IMF. Stejně tak členství v IDA, IFC a v MIGA je podmíněno členstvím v IBRD
21

. 

                                                 
18 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 76 
19 STAVÁREK, Daniel. Mezinárodní finanční instituce.  1. vyd. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta, 2003. ISBN 80-7248-208-4. 
20 Tamtéž, s. 74 
21 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 108 
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Členem přidružených institucí se země automaticky nestávají tím, že by vstoupily do IBRD, 

ale je nutné požádat o vstup do každé z institucí zvlášť, neboť jednotlivé organizace mají své 

vlastní stanovy nebo zakládací listinu. Země se jejich členem stává poté, co je seznámena 

s obsahem listin a následně svůj souhlas s nimi stvrdí ratifikací
22

. Všechny členské země jsou 

zároveň akcionáři daných institucí a hlasovací síla těchto zemí se pak odvíjí od kvóty 

přidělení zemi v IMF. Na základě této kvóty se určí počet akcií a tedy i podíl na kapitálu WB, 

který je členské zemi přidělen. V příloze 1 je uveden seznam členských zemí IBRD s údaji 

o výši upsaného kapitálu a jejich hlasovací síle.  

V následující tab. 2.1 je pro přehled zachycena výše celkového upsaného kapitálu 

a velikost hlasovací síly pěti vybraných členských států IBRD. Jsou zde uvedeny tři země 

s největším upsaným kapitálem, Česká republika a dále Německo, které disponuje největším 

upsaným kapitálem ze všech členských států Evropské unie (European Union, dále jen EU). 

Tab. 2.1 Celkový upsaný kapitál a hlasovací síla vybraných členských zemí IBRD 

k 30. srpnu 2013 

Poznámka: * Částka se přepočítává na hodnotu amerického dolaru z roku 1944  

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Boards of Directors: Voting powers. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-08-29]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/BODEXT/0,,contentMDK:21429866~menuPK:64020

035~pagePK:64020054~piPK:64020408~theSitePK:278036,00.html; vlastní zpracování 

Z tab. 2.1 je zřejmé, že největší kapitál byl v IBRD upsán Spojenými státy, které 

rovněž disponují i největší hlasovací sílou. Poté následuje Japonsko a třetí místo ze 188 zemí 

zaujímá Čína. V případě IFC, MIGA a IDA se státy na prvních dvou pozicích nemění, třetí 

místo však v IFC a MIGA patří Německu. V IDA je na třetím místě Spojené království.   

                                                 
22 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 7 
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Organizační struktura WBG 

Nejvyšším rozhodovacím orgánem WBG je Rada guvernérů a úkolem každé členské 

země je jmenování guvernéra a jeho zástupce, který ji zde zastupuje. Obvykle jsou země 

zastoupeny ministrem financí nebo guvernérem centrální banky. Důležité je zmínit, že pokud 

je daný stát členem IBRD a zároveň i IDA nebo IFC, tak jmenovaný guvernér v IBRD plní 

funkci guvernéra i v obou dvou zmíněných organizacích. Jejich obnovitelné funkční období je 

pět let. Guvernéři MIGA jsou pak jmenováni zvlášť a ICSID má místo Rady guvernérů 

Správní radu. Rada guvernérů WB se také schází jednou ročně na Výročním zasedání 

společně s Radou guvernérů IMF. Mezi její pravomoci patří rozhodování o změnách statutu 

banky, změnách základního kapitálu, uzavírá dohody o spolupráci s dalšími mezinárodními 

organizacemi, rozhoduje o použití čistého zisku banky a také o přijímání nových členů 

i rušení již existujícího členství, viz The World Bank
23

. Zatím posledním členem, který 

vstoupil do IBRD, IDA a IFC, se stal 18. dubna 2012 Jižní Súdán. V případě MIGA jsou 

posledními přistoupenými zeměmi Jižní Súdán (18. dubna 2012), Niger (10. května 2012) 

a Svatý Tomáš a Princův ostrov (20. prosince 2012). V ICSID je to Černá Hora 

(10. května 2013) a Svatý Tomáš a Princův ostrov (19. června 2013)
24

.  

Z WB muselo s postupem studené války vystoupit Polsko (1950). Opětovně se stalo 

členem v roce 1986. Další zemí, která také musela WB opustit, bylo Československo. 

Transformace politického a hospodářského systému po roce 1948 vyústila v neochotu tehdejší 

politické reprezentace nadále dodržovat plnění podmínek nezbytných pro členství v IMF. 

„Československo bylo v roce 1953 v souvislosti s „měnovou reformou“ oficiálně vyzváno 

k vystoupení pro obtíže při poskytování informací a při konzultacích o devizových omezeních 

s Fondem“
25

. Československu bylo zrušeno členství v IMF i ve WB k 31. prosinci 1954, 

přičemž v září roku 1990 do obou organizací opět vstoupilo. Od ledna 1993 jsou členy IMF 

a WBG samostatná Česká republika a Slovensko.  

Výkonným orgánem, na který je delegována řada dalších pravomocí, je Rada 

výkonných ředitelů, která fakticky řídí činnost WB. Rada se schází pravidelně dvakrát týdně. 

Jejím úkolem je rozhodovat o poskytování půjček členským státům, jejich podmínkách, 

způsobu a rozsahu čerpání finančních prostředků na mezinárodních kapitálových trzích, 

o krátkodobých investicích a o dalších zásadních otázkách činnosti banky. Rada je složena 

                                                 
23 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 8 
24 THE WORLD BANK GROUP. Member Countries. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-08-28]. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members 
25 PROCHÁZKA, Petr a Petr SEDLÁČEK. MMF po šedesáti letech. Česká národní banka [online]. 2013 [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_041118a.html 
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z prezidenta WBG a výkonných ředitelů, ale prezident je zde pouze jako předsedající 

a nedisponuje hlasovacím právem, pouze tedy v případě, že by došlo k rovnosti hlasů. 

Výkonní ředitelé coby jednotlivci nemohou realizovat žádné pravomoci ani zastupovat banku, 

jen v případě, že by jim to Rada dovolila
26

. Rada výkonných ředitelů je 25 členný orgán. Pět 

členů je jmenováno státy, které patří mezi největší akcionáře tj. USA, Japonsko, Německo, 

Francie a Velká Británie. Čína, Rusko a Saudská Arábie také volí každá po jednom zástupci. 

Zbývající členské země jsou seskupeny do 17 konstituencí
27

 a každá z nich si volí svého 

výkonného ředitele
28

. Marková
29

 uvádí, že tyto skupiny zemí se formují podle toho, aby 

disponovaly zhruba stejnou hlasovací sílou a jejich vnitřní uspořádání je v kompetenci 

akcionářů. Představitelé zemí pak obvykle mezi sebou uzavírají tzv. konstituenční dohody. 

Jedná se o smlouvy týkající se uspořádání práv, povinností, struktury a dalších vztahů 

jednotlivých členských zemí. Zmíněná ujednání se neřadí mezi dokumenty WBG, ale vše 

mají v rukou zúčastněné státy.  

V Radě guvernérů i v Radě výkonných ředitelů se uplatňuje rovněž jako v IMF princip 

váženého hlasování. Hlasovací síla členských zemí je odvozena z výše upsaného kapitálu. 

Každý ze států disponuje 250 základními hlasy a další jeden hlas získává za každých 

100 000 USD upsaného kapitálu. Fakt, že každé zemi, bez ohledu na její velikost 

a ekonomickou sílu je garantováno 250 základních hlasů, vede k posunutí hlasovacího práva 

mírně ve prospěch ekonomicky slabších zemí, viz Marková
30

.  

V čele WBG stojí prezident a jeho post od 1. července 2012 zastává američan Jim 

Yong Kim, který je jejím 12. prezidentem. Ve funkci nahradil američana Roberta Zoellicka, 

který do funkce nastoupil 1. července 2007. Prezident nese odpovědnost za celkové řízení 

WBG a je volen Radou výkonných ředitelů na pětileté funkční období, které může být 

maximálně jednou prodlouženo. Také jak již bylo v textu výše zmíněno, zastává funkci 

předsedy Rady výkonných ředitelů. Vedle prezidenta odpovídají za chod banky i dva 

generální ředitelé
31

, viz tab. 2.2. Jejich úkolem je hlavně dohled nad různými regionálními 

a odvětvovými jednotkami WBG. Bývalý prezident WBG Robert Zoellick oznámil jmenování 

                                                 
26 THE WORLD BANK GROUP. About Us: Boards of Directors.  The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:22494475~menuPK:8336906~pagePK:51123644~piPK:3

29829~theSitePK:29708,00.html 
27 Česká republika se řadí společně s Rakouskem, Běloruskem, Maďarskem, Kosovem, Lucemburskem, Slovenskou republikou, Slovinskem 
a Tureckem do konstituence, jejímž největším akcionářem je Belgie.  
28 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 9 
29 MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní měnová spolupráce. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1053-7. 
30Tamtéž  
31 Do podzimu 2013 měla WB ještě 3 generální ředitele, avšak britka Caroline Austey, která byla členem WBG  již od roku 1995 a na tento 

post se dostala v roce 2011, WBG opustila v důsledku personálních změn. Jim Yong Kim se snaží o transformaci WBG, změnu v její 
orientaci a s tím souvisí i změny ve vrcholovém vedení.  
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Sri Mulyani Indrawati do funkce generální ředitelky v květnu 2010. Od roku 2005 jako 

indonéská ministryně financí prováděla v jedné z největších zemí v jihovýchodní Asii 

a rovněž jedné z největších ekonomik světa hospodářskou politiku, která v době krize 

zaznamenávala značné úspěchy.  Sri Mulyani Indrawati si díky svému přístupu a úspěšným 

reformám získala od svých spolupracovníků po celém světě respekt
32

. Členem WBG se 

nakonec stala 1. června 2010. V současnosti je odpovědná za operace WBG ve všech 

regionech a sítích týkajících se oblastí jako je lidský rozvoj, udržitelný rozvoj, snižování 

chudoby, ekonomický management a rozmach soukromého a finančního sektoru, 

viz The World Bank Group
33

.  

Bertrand Badré se stal zaměstnancem WBG v březnu roku 2013. Současný prezident 

WBG oznámil jeho jmenování v prosinci 2012 a vyzdvihl fakt, že Badré má velmi bohaté 

manažerské zkušenosti v některých největších institucích v Evropě a rovněž se pyšní 

výbornou pověstí.  Předtím zastával post the Group Chief Financial Officer v Société 

Générale a od července 2007 do července 2011 pracoval jako Chief Financial Officer of 

Crédit Agricole
34

. Nyní má ve WBG zodpovědnost za finanční operace a strategie řízení rizik 

pro celou WBG. Patří zde tedy vývoj nových, inovativních finančních produktů a služeb, dále 

kontrola nad finančním výkaznictvím a mobilizace finančních zdrojů
35

. V příloze 2 je 

zachyceno celé vedení WBG. V současné době také tato instituce disponuje více než 

9 000 zaměstnanci ve více než 100 pobočkách po celém světě.   

Tab. 2.2 Generální ředitelé WBG 

Jméno Funkce  Národnost Země původu 

Sri Mulyani Indrawati 
Managing Director and Chief 

Operating Officer 
indonéská Indonésie 

Bertrand Badré 
Managing Director and World Bank 

Group Chief Financial Officer 
francouzská Francie 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Senior Management. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-09-12]. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/management; vlastní zpracování 

                                                 
32 THE WORLD BANK GROUP. World Bank Group President Zoellick Appoints Indonesian Finance Minister, Sri Mulyani Indrawati, as 
Managing Director, World Bank Group. The World Bank [online].  2010 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/05/04/world-bank-group-president-zoellick-appoints-indonesian-finance-minister-sri-

mulyani-indrawati-managing-director-world-bank-group 
33 THE WORLD BANK GROUP. About: Sri Mulyani Indrawati. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/about/people/sri-mulyani-indrawati 
34 THE WORLD BANK GROUP. World Bank Group Announces Bertrand Badré as Managing Director for Finance and CFO. The World 
Bank [online].  2012 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2012/12/18/world-bank-group-

announces-bertrand-badre-managing-director-finance-cfo 
35 THE WORLD BANK GROUP. About: Bertrand Badré. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-03]. Dostupné z: 
http://www.worldbank.org/en/about/people/Bertrand-Badre 
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2.3 Profil Skupiny Světové banky 

V následujících odstavcích jsou stručně představeny všechny organizace tvořící WBG, 

přičemž stěžejní pozornost je věnována IBRD a IDA.  

2.3.1 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

Jedná se o největší a nejstarší mezinárodní organizaci, jejímž úkolem je poskytovat 

dlouhodobé úvěry na rozvojové účely, viz Marková
36

. Vilímek
37

 uvádí, že do 31. prosince 

1945 byla Dohoda o IBRD podepsána prvními 38 zeměmi a v současné době má 188 členů. 

Mezi členy této instituce patří také všech 28 zemí EU. Česká republika je pak členem všech 

pěti organizací WBG, a to od roku 1993. Úloha IBRD spočívá ve snaze zlepšit životní úroveň 

ve středně bohatých zemích a v úvěruschopných chudších zemích. Svoji pomoc realizuje 

prostřednictvím finanční pomoci (tj. úvěrů, garancí) a technické pomoci (tj. konzultací, 

analytických a poradních služeb). IBRD členským zemím nabízí výhodnější podmínky 

pro získání kapitálu než je tomu na kapitálovém trhu, viz The World Bank
38

. Lhůta splatnosti 

úvěrů je 15 – 20 let s pětiletým odkladem splátek na začátku období. Úvěry jsou poskytovány 

pouze s vládními zárukami za jejich splacení, viz Marková
39

. Prostředky pro financování 

svých aktivit získává zejména prostřednictvím vlastních operací na mezinárodních 

kapitálových trzích, kde nabízí své dluhopisy s ratingem AAA institucionálním a drobným 

investorům. Snahou IBRD není maximalizovat zisk, ale získat dostatečné prostředky pro 

realizaci svých rozvojových aktivit. Tímto způsobem však IBRD získává jen menší množství 

prostředků. Větší podíl jejich příjmů vzniká tím, že investuje vlastní kapitál, který je tvořen 

rezervami vytvořenými v průběhu let a finančními prostředky, které platí všechny členské 

země jako její akcionáři, viz The World Bank
40

.  

2.3.2 Mezinárodní asociace pro rozvoj 

Vznik IDA byl odezvou na stále rostoucí problém chudoby v rozvojových zemích 

a jeho nedostatečné řešení. Členským státům začalo být zřejmé, že pro nejchudší rozvojové 

země jsou půjčky od IBRD příliš drahé, a proto se dohodly vytvořit novou instituci, která by 

jim měla podmínky půjčování zjednodušit. V současné době má IDA 172 členů, přičemž je 

třeba uvést, že tři země EU se členy této organizace doposud nestaly. Jedná se o Maltu, 

                                                 
36 MARKOVÁ, Jana, ref. 29, s. 103 
37 VILÍMEK, Petr,  ref. 12, s. 91 
38 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 120 
39 MARKOVÁ, Jana, ref. 29, s. 120 
40 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 13  
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Bulharsko a Rumunsko. Svoji činnost IDA zahájila v roce 1960 a jejím stěžejním úkolem je 

snižovat chudobu v nejchudších rozvojových zemích
41

 poskytováním půjček a dotací. Provádí 

to formou nízkoúročených či bezúročných půjček, jejichž doba splatnosti se pohybuje 

od 20  40 let s 10letým odkladem splátek. Pomoc v této formě je směřována zejména do 

vzdělání, základních zdravotních služeb, infrastruktury, ale i na zlepšení podnikatelského 

prostředí a institucionální reformy. Zmíněné projekty mají napomáhat k hospodářskému růstu, 

vytváření nových pracovních míst, zvyšovat příjmy a vést ke zlepšování životních podmínek, 

viz The World Bank
42

.  

V následujícím grafu 2.1 je pro přehled zobrazena celková velikost stanovených 

závazků (tj. schválených půjček) a již vyplacených částek IBRD a IDA v průběhu fiskálních 

let
43

 1995 – 2012 (Fiscal Years, dále jen FY). Zároveň je v grafu také znázorněn vývoj 

světového růstu HDP.  

Graf 2.1 Celkový objem závazků a vyplacených částek IBRD a IDA ve FY 1995 – 2012 

(v milionech USD) 

Poznámka: Data pro ukazatel světový růst HDP (v %) byly převzaty z: INTERNATIONAL MONETARY FUND. Data and Statistics: 

4. Report for Selected Country Groups and Subject. International Monetary Fund [online]. 2013 [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/weorept.aspx?sy=2011&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&p

r1.x=16&pr1.y=15&c=001&s=NGDP_RPCH%2CNGDP_RPCHMK%2CNGDPD&grp=1&a=1 

Zdroj: THE WORLD BANK.  Annual Reports 1995 – 2012. The World bank [online]. 2012 [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/0,,menuPK:1397243~pagePK:64168427~piPK:64168435

~theSitePK:1397226,00.html; vlastní zpracování 

                                                 
41 Skupina Světové banky člení země do kategorií podle výše GNI/obyvatele. Do skupiny zemí s nízkým příjmem patří 36 států, jejichž 

GNI/obyvatele je 1 035 USD a méně.  Do skupiny zemí s nižším středním příjmem spadá 48 zemí, jejichž GNI/obyv. se pohybuje od 
1 036 USD – 4 085 USD.  Zemí s vyšším středním příjmem je 55, a výše příjmu se pohybuje od 4 086 USD - 12 615 USD a mezi země 

s vysokým příjmem se řadí 75 států, jejichž příjem činí 12 616 USD a více. Toto členění zemí podle příjmových kategorií je znázorněno 

v příloze 3. V současném fiskálním roce 2014, který začal v červenci 2013, mají nárok na získání podpory z IDA země, jejichž 
GNI/obyvatele je nižší než 1 205 USD (tato částka se pro každý nový fiskální rok aktualizuje) a státy, které nemají z finančních důvodů 

schopnost získat půjčku od IBRD.   
42 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 17-18 
43 Fiskální rok WBG začíná vždy 1. července běžného roku a končí vždy následující rok 30. června.  
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Z grafu 2.1 je patrné, že ve FY 1997 (tj. od 1. července 1996 do 30. června 1997) lze 

v případě IDA pozorovat, že vyplacené částky převyšovaly prvně od roku 1995 stanovené 

závazky. K navýšení objemu půjček došlo hlavně v regionu Evropy a Střední Asie
44

. Z grafu 

je dále zřejmé, že IBRD je již dlouhodobě z hlediska poskytování půjček nejvýznamnější 

organizací a na krizi v zemích se středním příjmem reagovala mnohem více než IDA, která se 

zaměřuje na pomoc zemím s nízkými příjmy.  

V roce 2009 lze pak pozorovat výrazný nárůst pomoci, kdy oproti roku 2008 došlo ze 

strany WB k navýšení pomoci o 54 %. Závazky IDA dosáhly od roku 1995 rekordní úrovně 

14 000 mil. USD, které byly schváleny pro 63 zemí s nízkými příjmy. Naproti tomu v roce 

2008 činily závazky „pouhých“ 11 200 mil. USD. Co se týče IBRD, tak ta se v roce 2009 

zavázala k poskytnutí pomoci zemím s nízkými a středními příjmy 

(low middle income  + upper middle income) ve výši 32 900 mil. USD, což byl rovněž oproti 

předchozímu roku značný nárůst. WB navýšením půjček reagovala na nutnost pomoci zemím 

při zotavování z krize, kdy její pomoc směřovala hlavně na zlepšení infrastrukturních služeb, 

které jsou spjaty s redukcí chudoby či k podpoře vytváření nových pracovních míst
45

. V grafu 

je také možné zaznamenat, že v roce 2009 došlo k výraznému propadu světové ekonomiky, 

z čehož pramení i navýšení pomoci ze strany WB. K rychlejšímu zhoršování finančních 

podmínek začalo docházet v září 2008, poté co se od poloviny roku 2007 projevovaly neustálé 

turbulence na světových finančních a úvěrových trzích. V září 2008 totiž došlo k pádu 

některých velkých finančních institucí, a to jak v USA tak postupně i v Evropě
46

.  Po značné 

recesi zaznamenané v roce 2009 pak začal ekonomický růst nabírat pozitivní směr, a to hlavně 

díky řadě politických zásahů, které měly příznivý vliv na zvyšování poptávky a poklesu 

pochybností a systémového rizika na finančních trzích. V grafu lze však dále vidět, že v roce 

2010 došlo ještě oproti roku 2009 k navýšení objemu půjček. Podle WB krize v tomto roce 

vrcholila. V případě IBRD se tedy závazky navýšily na novou rekordní úroveň 

44 200 mil. USD. Největší objem získal region Latinské Ameriky a Karibiku. V rámci sektorů 

byl nejvyšší objem půjček vyčleněn do odvětví energetiky a těžby surovin, do finančního 

sektoru a veřejné správy
47

.  

                                                 
44 THE WORLD BANK. Annual Report 1997 [online]. Washington, D. C.: The World Bank, 1997 [cit. 2013-12-03]. ISBN 0-8213-3760-2. 

Dostupné z: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1997/01/01/000009265_3971113150954/Rendered/PDF/multi_page.pdf 
45 THE WORLD BANK. Annual Report 2009 [online]. Washington, D. C.: The World Bank, 2009 [cit. 2013-12-03]. ISBN 978-0-8213-

7946-2. Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org/EXTAR2009/Resources/6223977-1252950831873/AR09_Complete.pdf 
46 THE WORLD BANK. Annual Report 2008 [online]. Washington, D. C.: The World Bank, 2008 [cit. 2013-12-03]. ISBN  978-0-8213-

7675-1. Dostupné  z: http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2K8/Resources/YR00_Year_in_Review_English.pdf 
47 THE WORLD BANK. Annual Report 2010 [online]. Washington, D. C.: The World Bank, 2010 [cit. 2013-12-03]. ISBN 978-0-8213-
8376-6. 1Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2010/Resources/WorldBank-AnnualReport2010.pdf 
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Z grafu 2.1 lze dále vyčíst, že v roce 2011 byl již oproti roku 2010 zaznamenán značný 

pokles závazků IBRD, jejichž objem činil 26 700 mil. USD. Oproti průměru 

za FY 2005 2008 (13 500 mil. USD), to však bylo vysoké číslo
48

. V roce 2012 pak činily 

úvěrové závazky IBRD 20 600 mil. USD. Oproti roku 2010, kdy vrcholila krize a objem 

závazků byl na rekordní úrovni (44 200 mil. USD), se však jednalo o závazek nižší. Největší 

objem půjček získal v roce 2012 region Evropa a Střední Asie (6 200 mil. USD), Latinská 

Amerika a Karibik (6 200 mil. USD) a Východní Asie a Pacifik (5 400 mil. USD). Závazky 

IDA v roce 2012 činily 14 800 mil. USD. Největší závazek byl přislíben Africe 

(7 400 mil. USD), dále pak Jižní Asii (5 300 mil. USD)
49

. 

V tab. 2.3 je již zobrazen objem celkových vyplacených prostředků prostřednictvím 

IBRD a IDA v jednotlivých regionech v průběhu FY 2007 – 2012. V příloze 4 je zobrazeno 

členění zemí podle jednotlivých regionů.  

Tab.  2.3 Celkové vyplacené prostředky prostřednictvím IBRD a IDA ve FY 2007 – 2012 

podle jednotlivých regionů (v mld. USD) 

Region  
IBRD IDA 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Subsaharská 

Afrika 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,5 3,9 4,8 4,3 5,9 4,9 5,7 

Východní Asie  

& Pacifik 
2,4 2,4 4,9 7,6 4,0 4,0 0,9 1,1 1,3 1,6 1,2 1,5 

Evropa 

&Střední Asie 
2,5 2,7 4,9 7,6 6,9 5,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 

Latinská 

Amerika  

& Karibik 

3,5 3,2 7,9 11,6 8,4 6,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Střední Východ  

& Severní 

Afrika 

1,5 1,0 1,2 2,1 0,8 2,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 

Jižní Asie  1,2 1,2 1,2 3,5 1,2 1,0 3,0 2,4 2,8 3,0 3,0 3,0 

Celkem 11,1 10,5 18,6 28,9 22,0 19,9 8,6 9,2 9,2 11,5 10,2 11,1 

Zdroj: THE WORLD BANK.  Annual Report 2007 – 2012. The World Bank [online].  2012 [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/0,,menuPK:1397243~pagePK:64168427~piPK:64168435
~theSitePK:1397226,00.html; vlastní úprava 

                                                 
48 THE WORLD BANK. Annual Report 2011 [online]. Washington, D. C.: The World Bank, 2011 [cit. 2013-12-03]. ISBN 978-0-8213-

8828-0. Dostupné z: http://issuu.com/world.bank.publications/docs/9780821388280?e=1107022/2634873#search 
49 THE WORLD BANK. Annual Report 2012 [online]. Washington, D. C.: The World Bank, 2012 [cit. 2013-12-03]. ISBN 978-0-8213-
9568-4. Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org/EXTANNREP2012/Resources/8784408-1346247445238/AnnualReport2012_En.pdf 
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Z tab. 2.3 je zřejmé, že největší objem pomoci poskytovaly obě organizace 

ve FY 2010. V tomto roce směřovala IBRD nejvíce pomoci do regionu Latinské Ameriky, 

regionu Evropy a Střední Asie a do regionu Východní Asie a Pacifiku. IDA naopak směřovala 

své půjčky hlavně do chudších regionů jako Subsaharská Afrika a Jižní Asie. Tyto údaje jsou 

více patrné z následujících grafů 2.2 a 2.3.  

Graf 2.2 Celkové vyplacené prostředky z IBRD ve FY 20072012 podle jednotlivých 

regionů (v mld. USD) 

Zdroj: THE WORLD BANK.  Annual Report 2007 – 2012. The World Bank [online]. 2012 [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/0,,menuPK:1397243~pagePK:64168427~piPK:64168435

~theSitePK:1397226,00.html; vlastní zpracování 

V grafu 2.2 je vidět, že IBRD každoročně poskytovala nejvíce půjček do regionu 

Latinské Ameriky. Nejinak tomu bylo i ve FY 2010, kdy v reakci na krizi došlo oproti 

FY 2009 k téměř trojnásobnému nárůstu půjček. Nejvíce pomoci obdržely Mexiko, Brazílie 

a Kolumbie. Do Latinské Ameriky směřovalo 31 % všech půjček poskytnutých IBRD. 

S cílem snížit vliv recese na zaměstnanost a chudobu (hlavně tedy v Mexiku, Střední Americe 

a Karibiku), IBRD rozšířila jak úvěrové tak i poradenské aktivity k posílení sociálních 

programů a zvýšení možností pro nalezení práce zranitelnějším skupinám obyvatelstva. 

V tomto regionu rovněž došlo v lednu a únoru roku 2010 k velkému zemětřesení, které velmi 

silně zasáhlo Haiti a Chile
50

. 

 WB
51

 dále uvádí, že dalším regionem, který byl krizí také velmi zasažen a potřeboval 

získat půjčky od IBRD, byl region Evropa a Střední Asie. Velký objem pomoci byl v roce 

                                                 
50 THE WORLD BANK, ref. 47, s. 22 - 27 
51 Tamtéž 
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2010 poskytnut ve formě úvěrů na rozvojovou politiku (Development Policy Loan, dále jen 

DPL), a to např. 1,3 mld. USD bylo směřováno na pomoc Turecku obnovit jeho růst a pomoci 

zvýšit zaměstnanost, 1 mld. USD směřovala do Kazachstánu na fiskální a finanční reformy, 

dále 400 mil. USD bylo určeno pro Ukrajinu na obnovu finančního systému a dvě půjčky, 

každá ve výši 100 mil. USD, byly poskytnuty Srbsku na zlepšení účinnosti veřejného sektoru 

a zvýšení ekonomického růstu. Oproti roku 2009 byl v roce 2010 zaznamenán také růst 

půjček pro region Východní Asie a Pacifik. Dva DPL v celkové výši 950 mil. USD byly 

poskytnuty Indonésii na podporu investičního prostředí a zlepšení přístupu nejchudších 

obyvatel k veřejným službám, dále Filipínám ve výši 405 mil. USD na zlepšení sociálního 

prostředí.  

Graf 2.3 Celkové vyplacené prostředky z IDA ve FY 2007 – 2012 podle jednotlivých 

regionů (v mld. USD) 

Zdroj: THE WORLD BANK.  Annual Report 2007 – 2012. The World Bank  [online]. 2012 [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/0,,menuPK:1397243~pagePK:64168427~piPK:64168435

~theSitePK:1397226,00.html; vlastní zpracování 

Z grafu 2.3 je již blíže patrné, že IDA každoročně poskytuje nejvíce půjček do regionu 

Subsaharské Afriky a poté do regionu Jižní Asie. V roce 2010 byl oproti roku 2009 

zaznamenán v Subsaharské Africe nárůst objemu půjček. Afrika byla globální krizí zasažena 

velmi hluboce, avšak je třeba zmínit, že se z ní rychle zotavuje, a to hlavně díky tomu, že se 

v řadě zemí v průběhu více než deseti let před krizí realizovala obezřetná makroekonomická 

politika. Díky poskytnutým půjčkám došlo v roce 2010 ke zlepšení životní úrovně milionů 

Afričanů, dále desítky tisíc lidí v Demokratické republice Kongo a také 1,5 mil. obyvatel 

žijících v městských částech Senegalu získaly přístup k pitné vodě. K nezávadné vodě se 
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zlepšil přístup i pro venkovské oblasti v Ghaně a Rwandě
52

. Z grafu je také vidět, že druhý 

nejvyšší objem půjček byl do regionu Subsaharské Afriky směřován v roce 2012 

(5 746 mil. USD). Tento region se musel potýkat s nepříznivými klimatickými podmínkami 

ve spojitosti s přírodními živly, kdy např. v Africkém rohu miliony lidí zasáhlo velké sucho
53

. 

Značný objem poskytovaných půjček lze pozorovat i v regionu Jižní Asie. Tento region 

dlouhodobě vykazoval silný ekonomický růst, v průměru cca o šest procent během 

předchozích 20 let. Nyní se však potýká s chudobou a žije zde více než 1 miliarda lidí, kteří 

žijí za méně než dva dolary na den. V roce 2007 činil hospodářský růst regionu 9 %, v roce 

2009 se však snížil na 7,7 %, na což měl vliv hlavně pokles růstu investic i soukromé 

spotřeby
54

.   

2.3.3 Mezinárodní finanční korporace 

IFC vznikla v roce 1956 a jejím hlavním úkolem je přispívat k rozvoji soukromého 

sektoru v rozvojových zemích. Její úloha spočívá zejména v přímém úvěrování podniků. Její 

pomoc ale spočívá i v poskytování technické pomoci a konzultačních služeb jak vládám, tak 

jednotlivým firmám. V současné době má 184 členů, mezi něž patří i všechny státy EU. 

Základní kapitál je tvořen vklady členských států a finanční zdroje rovněž může získat na 

mezinárodních finančních trzích prodejem vlastních obligací, viz Marková
55

.  

2.3.4 Mezinárodní centrum pro urovnání investičních sporů 

ICSID vzniklo v roce 1966 jako nezávislá mezinárodní organizace s úzkým vztahem 

k WB. Jejím základním úkolem je pomáhat při řešení investičních sporů mezi vládami 

a soukromými zahraničními investory, a to buď dohodou, nebo arbitráží
56

. V současné době 

má 149 členů a kromě Polska jsou jejími členy i všechny země EU. Disponuje Správní radou, 

v níž má každý členský stát svého zástupce a vlastní sekretariát. Náklady, které souvisejí 

s konáním různých jednání, jsou hrazeny jejich účastníky a náklady na chod sekretariátu jsou 

pak placeny z rozpočtu WB
57

.  

                                                 
52 THE WORLD BANK, ref. 47, s. 20 - 21 
53 THE WORLD BANK, ref. 49 
54 THE WORLD BANK, ref. 47, s. 20, 21, 30 
55 MARKOVÁ, Jana, ref. 29, s. 121 
56 Arbitráž neboli rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů, který probíhá před nezávislými a nestrannými rozhodci či rozhodčími 

soudy.  
57 MARKOVÁ, Jana, ref. 29, s. 125 
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2.3.5 Multilaterální agentura pro investiční záruky 

MIGA byla založena v roce 1988 a jejím hlavním cílem je přispívat k přílivu 

zahraničních investic do rozvojových zemí. Realizuje to formou poskytování záruk 

investorům na tzv. neobchodní rizika. MIGA tedy zaručuje nebo rovněž v rámci kooperace 

s národními pojišťovacími společnostmi spolugarantuje významné investice. V současné době 

ji tvoří 179 členů a mezi nimi je i všech 28 členských států EU, viz The World Bank
58

.  

Pro snazší orientaci jsou v další části práce pojmy Světová banka a Skupina Světové 

banky ztotožňovány a je pro ně používán jednotný pojem Banka. V následujících odstavcích 

je již pozornost zaměřena na vztah Banky s EU. 

2.4 Skupina Světové banky a Evropská unie 

Spolupráce mezi Bankou a EU se zakládá na vysoké úrovni politického dialogu 

a vzájemné koordinaci při řešení globálních otázek. Silné partnerství je tvořeno s orgány EU, 

jako je Evropská komise (European Commission, dále jen EC), Rada EU a Evropský 

parlament (European Parliament, dále jen EP) včetně Evropské investiční banky, která je 

autonomním orgánem EU
59

. V roce 1996 zřídila Banka svoji pobočku v Bruselu, a to 

z důvodu ulehčení její rychle se rozvíjející spolupráce s EU. Důležité je uvést, že všechny 

členské země EU jsou jejími hlavními akcionáři. Jejich podíl představuje v IBRD skoro 

třetinu akcií a polovinu veškerých závazků pak pokrývají v IDA
60

. Tyto organizace se rovněž 

společně podílejí na řešení globálních rozvojových výzev, a to způsobem, který je vytyčen 

v Pařížské deklaraci OECD o efektivnosti rozvojové pomoci (2005) a Akčním programu 

z Akkry (2008)
61

.  

Chudoba je neustále jedním z největších problémů světa, a proto i nadále zůstává 

výzvou jak pro vyspělé země, tak i pro komunitu rozvojových institucí. V úmyslu snížit 

chudobu a zajistit lepší podmínky pro život několika miliard lidí, Banka stanovila 

v součinnosti se svými partnery hlavní cíle, kterých má být dosaženo do roku 2015. Jedná se 

                                                 
58 THE WORLD BANK, ref. 5, s. 26 - 27 
59 THE WORLD BANK GROUP. The World Bank and the European union: Thematic Cooperation. The World Bank [online]. 2013 [cit. 
2013-05-13]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/PARTNERS/WBEU/0,,contentMDK:20267940~menuPK:581212~pageP

K:64137114~piPK:64136911~theSitePK:380823,00.html 
60 THE WORLD BANK GROUP. The EU and World Bank Group. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/PARTNERS/WBEU/0,,contentMDK:22924761~menuPK:7952425~page

PK:64137114~piPK:64136911~theSitePK:380823,00.html 
61 THE WORLD BANK GROUP. The World Bank and the European union: Our Mission. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-13]. 

Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/PARTNERS/WBEU/0,,contentMDK:20188287~menuPK:64136918~pag
ePK:64137114~piPK:64136911~theSitePK:380823,00.html 
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o tzv. Rozvojové cíle tisíciletí zahrnuté v Miléniové deklaraci z roku 2000.  Jde o úkoly jako 

je odstranění extrémní chudoby a hladu, dosažení všeobecného základního vzdělání, podpora 

rovnosti pohlaví, snížení úmrtnosti dětí, zlepšení zdravotního stavu matek, boj proti 

HIV/AIDS, malárii a dalším nemocem, zajištění uspokojivé ochrany životního prostředí 

a posílení globálního partnerství a spolupráce v oblasti rozvoje
62

. Dosažení vytyčených úkolů 

je náročné i v dobách, kdy se země zrovna nepotýkají s krizemi a zpomalováním globální 

ekonomiky. Pro naplnění výzev je důležité zesílit efektivní spolupráci a vymezit jasnější 

zodpovědnost větších dárců jako je právě EU a Banka.  

EU jako celek je největším světovým dárcem oficiální rozvojové pomoci (Official 

development assistance, dále jen ODA). V rámci této pomoci poskytla EU v roce 2012 

celkem 55,2 mld. eur, což je více než 50 % ODA ve světě
63

. V následujícím grafu 2.4 je 

znázorněn vývoj této poskytované pomoci ze strany EU a USA jako % z GNI. V grafu je dále 

zaznamenán i ukazatel světového růstu GNI v %.  

Graf 2.4 ODA poskytnutá ze strany EU a USA v průběhu let 2004 – 2012 (v % z GNI) 

Poznámka: Data za rok 2012 jsou předběžná. zdrojem dat pro GNI v % byla: THE WORLD BANK. GNI growth (annual %). The World 
Bank [online]. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.MKTP.KD.ZG/countries?display=graph 

  
Zdroj: OECD. Preliminary ODA 2012 and trends since 2002 - Interactive charts. OECD [online]. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: 

http://www.oecd.org/dac/stats/oda2012-interactive.htm EUROPEAN COMMISSION. Publication of preliminary data on Official 

Development Assistance, 2012. European Commission [online]. 2013 [cit. 2013-11-21]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-13-299_en.htm; vlastní zpracování 

 

Z grafu 2.4 je již na první pohled vidět, že ODA poskytovaná za celou EU dlouhodobě 

vykazuje mnohem větší podíl z GNI, než je tomu v případě USA.  Největší podíl pomoci EU 

                                                 
62 MDG ACHIEVEMENT FUND. Millennium Development Goals. Mdg Achievement Fund [online]. 2013 [cit. 2013-11-25]. Dostupné z: 
http://www.mdgfund.org/content/MDGs 
63 EUROPEAN COMMISSION. Annual Report 2013 on the European Union's Development and external assistance policies and their 

implementation in 2012. Europa [online]. 2013[cit. 2013-08-30]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2013_full_en.pdf.pdf 
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byl zaznamenán v roce 2010 (0,44 %), kdy vrcholila krize. Od té doby je pak možné 

pozorovat mírný pokles. Ze strany USA činil největší podíl podpory v roce 2005, následované 

roky 2009 a 2010. Podle OECD byl nárůst v roce 2005 přisuzován jak v případě EU, tak 

v případě USA tomu, že z jejich strany byly podniknuty kroky ke splnění závazků, které si 

stanovily na Miléniovém summitu UN v roce 2005. Nárůst pomoci mezi roky 2007 a 2010 lze 

také přikládat skutečnosti, že objem bilaterálních rozvojových projektů ODA měl rostoucí 

trend díky tomu, že dárci podstatně rozšířili své základní programy pomoci
64

. Pokles, který 

byl pak oproti roku 2011 zaznamenán v roce 2012, byl v případě USA zapříčiněn větším 

snížením bilaterálních dluhů. Největší pomoc směřovaly USA v roce 2012 do Afghánistánu, 

Iráku a Pákistánu
65

. 

 Rok 2012 byl také prvním rokem, kdy byla realizována Agenda for Change. Jde 

o dokument, který byl přijat formou závěrů Rady EU v reakci na měnící se podmínky 

v oblasti rozvojové spolupráce. Vymezuje strategičtější a účinnější přístup ke snižování 

chudoby s cílem zvyšování dopadů rozvojové politiky EU
66

. V souladu s tímto dokumentem 

bude EU do budoucna svoji pomoc v oblasti rozvojové spolupráce více orientovat na oblast 

lidských práv, podporu demokracie, zlepšení správy věcí veřejných a udržitelný rozvoj
67

. 

Rozvojovou politikou a poskytováním rozvojové pomoci ve světě se v rámci EU zabývá Úřad 

pro rozvoj a spolupráci EuropeAid.  Jde o generální ředitelství EC, které vzniklo spojením 

generálního ředitelství pro rozvoj a úřadu pro spolupráci. Tímto došlo ke zjednodušení 

komunikace a zúčastněné strany jak z EU tak i mimo ni, se nyní obrací na jedno generální 

ředitelství
68

. Rozvojová pomoc je prováděna zejména v podobě různých podpůrných 

programů, které jsou z rozpočtu EU financovány. V rámci výdajové stránky rozpočtu EU je 

pro oblast vnějších vztahů a rozvojové pomoci nejvýznamnější okruh „EU jako globální 

partner“ a pro tuto oblast bylo v roce 2013 vyčleněno 9,6 miliardy EUR. Snahou EU je 

podpořit stabilitu, bezpečnost a prosperitu v jejím sousedství, a proto se zabývá financováním 

řady činností, které stojí mimo její hranice. Zajišťuje také krizové řízení a mírové mise v řadě 

oblastí po celém světě. Nejvýznamnějšími nástroji z hlediska objemu rozvojových programů 

                                                 
64 OECD. OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics. OECD [online]. 2010 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: 

http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/3010061ec082.pdf?expires=1388801748&id=id&accname=guest&checksum=7E8C9622997740AB3B41F9
9132390451 
65 OECD. United States: Development Co-operation Report 2013. OECD [online]. 2013 [cit. 2013-12-01]. Dostupné z: http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/4313111ec047.pdf?expires=1388821280&id=id&accname=guest&checksum=4124C3E50170B20CD904D
DBD86CFCF0C 
66 EUROPEAN COMMISSION, ref. 63 
67 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Evropská unie. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
[online]. 2013 [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/eu/index.html 
68 EVROPSKÁ KOMISE. Rozvoj a spolupráci – EuropeAid. Europa [online]. 2012 [cit. 2013-08-29]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_cs.htm 
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jsou Nástroj pro rozvojovou spolupráci (2,6 mld. EUR), Nástroj pro evropské sousedství 

a partnerství (2,5 mld. EUR) a Nástroj pro předvstupní pomoc (1,9 mld. EUR)
69

. 

V následujícím grafu 2.5 je zachycena velikost finančních prostředků určených na pomoc 

v rámci tří zmíněných nástrojů v letech 2007 – 2013. 

Graf 2.5 Výše finančních prostředků vyhrazených na tři nejvýznamnější nástroje 

v rámci položky EU jako globální partner v letech 2007 – 2013 (v mld. EUR) 

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION. Financial Programming and Budget. Europa [online]. 2012 [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm; vlastní zpracování 

V grafu 2.5 lze pozorovat, že každoročně je nejvíce prostředků vyhrazeno na Nástroj 

pro rozvojovou spolupráci. Z grafu je také patrné, že v roce 2009 zaznamenal nástroj 

předvstupní pomoci významné navýšení finančních prostředků. Nejvíce prostředků směřovalo 

do Turecka (0,56 mld. EUR), dále do Srbska (0,19 mld. EUR) a Chorvatska 

(0,15 mld. EUR)
70

. Dále je možné vidět, že pro roky 2012 a 2013 došlo ke zvýšení finančních 

prostředků jak pro Nástroj předvstupní pomoci, tak i pro Nástroj sousedství a partnerství. 

 

                                                 
69 EVROPSKÁ KOMISE. Rozpočet EU na rok 2013: investování do růstu a zaměstnanosti [online]. Lucemburk: Úřad pro publikace EU, 

2013[cit. 2013-08-29]. ISBN 978-92-79-26431-3. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2013/budget_folder/KV3012856CSC_web.pdf 
70 EUROPEAN COMMISSION. Report from the Commission to the Parliament, the Council and the European Economic and Social 

Committee: 2009  Annual Report on the implementation of the instrument for pre-accession assistance (IPA). Europa [online]. 2012 [cit. 

2013-11-29]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-
documents/financial_assistance/2009/2009_ipa_annual_report_en.pdf 
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2.4.1 Evropský rozvojový fond 

Dalším významným nástrojem z hlediska objemu rozvojových programů EU je 

Evropský rozvojový fond (European Development Fund, dále jen EDF). EDF představuje 

jeden z hlavních nástrojů rozvojové pomoci některým zámořským zemím a územím, ale 

zvláště zemím Afriky, Karibiku a Pacifiku (Africa, Caribbean and Pacific, dále jen ACP). 

Cílem EU je snaha o snížení chudoby a podpora ekonomického a sociálního rozvoje. EDF je 

mezivládní fond a tudíž stojí mimo rozpočet EU.  Finanční prostředky pocházejí z rozpočtů 

členských států EU na základě dohody o výši pětiletých příspěvků. V roce 1959 vznikl první 

fond a další pak v pětiletých intervalech. EDF je řízen EC a jeho výbor, který je složen ze 

zástupců členských zemí, dohlíží na způsob rozdělení finančních prostředků, viz Cihelková
71

. 

Od roku 2008 funguje již desátý fond, do kterého poprvé přispívají také nové členské státy 

EU. Financování probíhá podle dohodnutého rozdělovacího klíče a pro období 2007 – 2013 

činila celková výše finančních prostředků tohoto fondu 22 682 mil. EUR, viz Ministerstvo 

zahraničních věcí (dále jen MZV)
72

. Z této sumy bylo 21 966 mil. EUR (97 %) určeno zemím 

ACP, 286 mil. EUR (1 %) bylo přiděleno zámořským zemím a územím a částka 

430 mil. EUR (2 %) byla určena pro EC na podpůrné výdaje, které souvisely se zajišťováním 

programu a realizací EDF. Částka, která byla stanovena pro země ACP, se dále dělila, a to 

tak, že 17 766 mil. EUR (81 %) bylo vyčleněno ve prospěch realizace národních 

a regionálních programů, 2 700 mil. EUR (12 %) bylo použito na spolupráci jednotlivých 

zemí ACP a intraregionální spolupráci (7 %) a 1 500 mil. EUR byly prostředky určené na 

investice do zařízení
73

. Bydžovská
74

 dodává, že kontrolu jeho činnosti vykonávají jako 

členové výboru EDF zástupci členských zemí. Jedním z hlavních dokumentů pro vytyčení 

cílů rozvojové politiky EU je pak Společné prohlášení Rady, EC a EP k rozvojové politice EU 

z listopadu 2005  Evropský konsenzus o rozvoji. Jedná se o společný rámec cílů a principů, 

které EU, její členské státy a EC podporují a prosazují a EU tyto hodnoty zformovala poprvé 

za 50 let existence rozvojové spolupráce.  

                                                 
71 CIHELKOVÁ, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-804-5. 
72 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Evropský rozvojový fond (EDF). Ministerstvo zahraničních věcí 

České republiky [online]. 2012 [cit. 2013-08-29]. Dostupné z: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/mnohostranna_zrs_cr/eu/evropsky_rozvojovy_fond_edf.html 
73 EUROPEAN COMMISSION. European Development Fund. Europa [online]. 2012 [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_en.htm 
74 BYDŽOVSKÁ, Marie. Rozvojová politika. Euroskop [online]. 2013 [cit. 2013-08-29]. Dostupné z: 
https://www.euroskop.cz/8918/sekce/rozvojova-politika/ 
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2.4.2 Parnerství Skupiny Světové banky a Evropské unie 

EU je v rámci rozvojového světa významným obchodním partnerem a s mnoha 

rozvojovými zeměmi ho pojí hluboké historické, politické a ekonomické vztahy. Především se 

tedy jedná o země, které jsou jejími bezprostředními sousedy na jihu a východě. Díky 

přistoupení 13 zemí do EU od roku 2004 a výhledu do budoucna na připojení dalších zemí, 

postupně dochází k rozšiřování hranic Unie. V souvislosti s touto skutečností roste i její 

politická váha, odpovědnost a vliv na činnosti vedoucí ke snižování chudoby či zvyšování 

životní úrovně zemí. Sbližování rozvojových politik EU a Banky vede k tomu, že se jedná 

o jeden z největších zdrojů pomoci ve světě.  Tento fakt platí hlavně v oblasti vzdělávacích 

programů a dlouhodobých programů zaměřených na boj proti HIV - AIDS. EU a Banka také 

úzce spolupracují při výstavbě institucí a pomáhají komunitám v jihovýchodní Evropě, 

Africe, Afghánistánu, na Západním břehu Jordánu a Pásmu Gazy, Východním Timoru 

a Gruzii. Koordinují své úsilí, aby byli schopni poskytnout adekvátní pomoc v době konfliktů 

a přírodních katastrof v postižených zemích, viz The World Bank Group
75

.  

Partnerství Banky a EU se zakládá zejména na pravidelných konzultacích, silném 

administrativním rámci a rovněž i vzájemné důvěře. Regionální konzultace probíhají 

v několika oblastech. Např. v Africe každoročně probíhají setkání na vysoké úrovni mezi EC, 

Bankou a Africkou rozvojovou bankou. Mezi hlavní probíraná témata patří rozpočtová 

podpora, správa veřejných financí či infrastruktura. Dialog v regionu Blízkého Východu 

a Severní Afriky probíhá prostřednictvím Lucemburského procesu
76

, který sdružuje EC, IMF, 

Banku, Evropskou banku pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční banku, mezi nimiž 

probíhají diskuse o hlavních prioritách
77

.  Na setkání, které proběhlo v roce 2012, byla 

pozornost zaměřena na reakci na Arabské jaro
78

. Kursa
79

 uvádí, že nejvíce pomoci v rámci 

spolupráce EU a Banky plynulo v letech 20082012 do Afriky (42 %), 21% do Východní 

Asie a Pacifiku a 18 % do Jižní Asie. Pomoc byla směřována zejména na zdravotnickou 

podporu, zabezpečení potravy, pitné vody a pomoc předluženým ekonomikám.  

                                                 
75 THE WORLD BANK GROUP, ref. 61 
76 Lucemburský proces byl spuštěn v roce 1997 a v jeho rámci věnují státy EU hlavní pozornost strukturálním reformám trhů práce. Hlavním 

úkolem je zvýšit efektivitu politik zaměstnanosti zaměřením se na problémové skupiny na národních trzích práce, které představují např. 
mladí pracovníci, ženy nebo lidé v předpenzijním věku.  
77 THE WORLD BANK. Implementing the Partnership. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/PARTNERS/WBEU/0,,contentMDK:22924765~menuPK:7952429~page
PK:64137114~piPK:64136911~theSitePK:380823,00.html 
78 Arabské jaro označuje vlnu protestů, nepokojů, povstání a revolucí, které se v řadě arabských zemí konají od konce roku 2010.  
79 KURSA, David. Světová banka. Euroskop [online]. 2013 [cit. 2013-09-02]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/9145/sekce/svetova-
banka/ 
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Dále je třeba doplnit, že spolupráce Banky a EU se v posledních desetiletích 

prohloubila zejména díky tomu, že s EC a dalšími evropskými mezinárodními finančními 

institucemi podepsala několik Memorand o porozumění. Velmi těsná spolupráce s institucemi 

EU má rovněž specifický význam pro efektivní pomoc Banky v zemích Evropy a Střední 

Asie. EU, se svými 28 členskými státy, ve kterých žije přes 500 mil. obyvatel a HDP je 

tvořeno 16,5 trilionů USD, reprezentuje 28,4 % světové ekonomiky. Jedná se tedy o jednu 

z nejrozsáhlejších hospodářských oblastí na světě, která je zároveň důležitým centrálním 

bodem pro řadu klientů regionu Evropa a Střední Asie. Státy tohoto regionu totiž každoročně 

profitují z 60 mld. EUR přímých zahraničních investic ze zemí EU. Banka dále v průběhu 

posledních 20 let poskytla pomoc deseti z třinácti zemí, které se staly členy EU v květnu 

2004, lednu 2007 a červenci 2013. Neposkytla však úvěry jen novým členům, ale rovněž 

i kandidátským a potenciálním kandidátským zemím na vstup do EU. Snahou Banky je 

v daných zemích přispívat k růstu a zaměstnanosti, konkurenceschopnosti zemí, sociálnímu 

začleňování a snižování chudoby. K podpoře dosažení cílů členských států EU, Banka 

v těchto ekonomikách kombinuje a realizuje jak finanční tak technickou pomoc. V roce 2011 

také ratifikovala s EC Programmatic Trust Fund agreement, která poskytuje technickou 

pomoc směřující k podpoře priorit strategie Evropa 2020, viz The World Bank Group
80

.  

Svěřenecké fondy 

EC jako důležitý kanál pro svoji pomoc využívá rovněž svěřenecké fondy (tzv. Trust 

Funds), spravované IBRD a IDA, které doplňují činnost Banky. Jsou určeny k financování 

celé řady projektů a aktivit. Jde o finanční ujednání mezi Bankou a jejími dárci, kteří jí svěří 

finanční prostředky pro konkrétní pomoc související s rozvojem činnosti. Využívány jsou 

obzvláště při realizaci globálních iniciativ a v pomoci po krizových situacích
81

. Výše 

příspěvků se řídí Rámcovou dohodou mezi EU a Bankou, která byla v březnu 2009 podepsána 

EC a prezidentem Banky. V roce 2010 pak došlo k její aktualizaci, aby reflektovala změny, 

které zavedla Lisabonská smlouva. Rámcová dohoda modifikuje všechny finanční smlouvy 

ratifikované po 20. březnu 2009 a její platnost je stanovena na 10 let. Banka a EU pořádají 

pravidelná zasedání, kde pak řeší problematiku svěřeneckých fondů a jejich portfolia. Během 

FY 2008 – 2012 bylo ze svěřeneckých fondů IBRD a IDA, podporovaných EC, vyplacena 

                                                 
80 THE WORLD BANK GROUP. European Union Member States Overview. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-05-06]. Dostupné z: 
http://www.worldbank.org/en/country/eumemberstates/overview 
81 THE WORLD BANK GROUP. 2012 Trust Fund Annual Report. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/CFPEXT/0,,contentMDK:23345020~menuPK:90309
13~pagePK:64060249~piPK:64060294~theSitePK:299948,00.html 
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částka ve výši 1 783 mil. USD
82

. EU je největším donorem svěřeneckého fondu určeného pro 

státy regionu Evropy a Střední Asie. Banka v této oblasti spolupracuje s EC a evropskými 

mezinárodními finančními institucemi, aby zlepšila schopnost států tohoto regionu absorbovat 

finanční prostředky EU.  V příloze 5 je uveden objem poskytnutých půjček v regionu Evropy 

a Střední Asie, které zde poskytly IBRD a IDA v průběhu FY 2007 – 2012. Výše prostředků 

je rozčleněna podle témat a sektorů. Z tabulky lze vyčíst, že největší objem půjček směřoval 

do tohoto regionu ve FY 2010, kdy objem půjček činil 3,937 mil. USD, které směřovaly na 

rozvoj finančního a soukromého sektoru.  

2.4.3 Skupina Světové banky a členské státy Evropské unie 

Již od svého vzniku se Banka zaměřovala na působení v evropských zemích a její 

vztah s EU je nadále velmi silný. Členské státy EU jsou pro Banku důležitým zdrojem 

financování. V grafu 2.6 je pro přehled zobrazeno deset největších donorů, kteří během 

FY 2005 – 2012 poskytli do Svěřeneckého fondu Banky největší objem příspěvků.  

Graf 2.6 Deset největších donorů do Svěřeneckého fondu Banky ve FY 2005 – 2012 

(v mil. USD) 

Zdroj: THE WORLD BANK. Annual Reports 2005 – 2012. The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/0,,menuPK:1397243~pagePK:64168427~piPK:64168435

~theSitePK:1397226,00.html; vlastní zpracování 

Z grafu 2.6 je patrné, že EC je v poskytování příspěvků Bance již dlouhodobě na 

předních příčkách. Dále lze vypozorovat, že mezi největší donory se řadí i některé samostatné 

země, které jsou členskými státy EU. Jedná se tedy o Velkou Británii, které patřila v období 
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FY 2005 – 2012 druhá příčka. Dalšími zeměmi EU, které rovněž zaujímají významné 

postavení, jsou Nizozemsko, Francie a Německo.  

 Banka také podporuje a spolupracuje s  členskými státy EU, jako jsou Bulharsko, 

Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, 

Slovenská republika a Slovinsko, s kandidátskými státy pro vstup do EU, jako je Bývalá 

jugoslávská republika Makedonie, Turecko, Černá hora, Island, Srbsko i s potenciálními 

kandidátskými zeměmi jako Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Banka se v současné 

době podílí na úzké spolupráci s EC, kdy se snaží pomoci novým členům v celé řadě oblastí, 

včetně snahy o zvýšení četnosti čerpání zemí ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. 

Dále rovněž pomáhá kandidátským zemím a potenciálním kandidátským zemím s různými 

komplementárními projekty, které jim mají co nejvíce pomoci usnadnit vstup do EU. 

Relevantní pomoc novým členským státům EU, kandidátským a potenciálním kandidátským 

zemím zůstává pro Banku i do budoucna samozřejmostí. Dále v zemích, které mají přistoupit 

k EU, realizuje Strategii partnerství. V tomto dokumentu je vytyčena konkrétní podpora pro 

danou zemi, která jí má pomoci při plnění kodaňských kritériích, jejichž dodržení je nutnou 

podmínkou pro vstup do EU
83

. Ve čtvrté kapitole rovněž nechybí prostor věnovaný reakci 

Banky na globální finanční krizi v zemích EU a zemích, které mají s EU blízký vztah. 

Dílčí shrnutí  

Na začátku této kapitoly byla představena významná mezinárodní finanční instituce 

WB, přičemž nechyběla ani zmínka o jejím historickém vývoji. Při vzniku WB bylo jejím 

prvotním úkolem poskytovat úvěry na poválečnou rekonstrukci v zemích západní Evropy. 

Postupem času se však WB začala orientovat na pomoc v rozvojových zemích. V současné 

době patří mezi základní typy poskytovaných úvěrů, investiční úvěry, které jsou 

dlouhodobější (poskytovány na 5 – 10 let) a úvěry na rozvojovou politiku, které jsou určeny 

pro kratší období.  

Další část práce byla věnována řízení WB. V čele této instituce stojí prezident, 

nejvyšším rozhodovacím orgánem je Rada guvernérů a za běžný chod pak odpovídá Rada 

výkonných ředitelů. Důležité je také uvést, že WB se postupně rozrůstala o další instituce 

a v současné době seskupení pěti institucí, tj. IBRD, IDA, IFC, MIGA a ICSID tvoří 

tzv. WBG. IBRD a IDA dále patří mezi nejvýznamnější instituce Banky, co se týče objemu 

poskytovaných úvěrů. Každoročně nejvíce půjček IBRD poskytuje do regionu Latinské 
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Ameriky a Karibiku a IDA naopak poskytuje nejvíce úvěrů nejchudším zemím. Každý rok 

směřuje stěžejní pomoc do regionu Subsaharské Afriky.  

V závěru kapitoly byla pozornost zaměřena na spolupráci mezi Bankou a EU. Jelikož 

chudoba stále zůstává jedním z největších problémů světa, spolupráce mezi institucemi 

probíhá hlavně v oblasti rozvojové politiky. Největším dárcem oficiální rozvojové pomoci na 

světě je právě EU jako celek. Poskytováním této formy pomoci se zabývá Úřad pro rozvoj 

a spolupráci EuropeAid. Z rozpočtu EU je pro oblast vnějších vztahů a rozvojové pomoci 

nejdůležitější okruh EU jako globální partner a každý rok jde největší objem pomoci v rámci 

Nástroje pro rozvojovou pomoc. Neméně důležitým nástrojem je i Evropský rozvojový fond, 

který poskytuje pomoc především zemím ACP. 

  



32 

 

3 Globální finanční krize a její dopady na rozvojové ekonomiky 

Úvod této kapitoly je nejdříve věnován vybraným aspektům finančních krizí, přičemž 

bližší pozornost je věnována jejich tradiční typologii. Stěžejní část práce se pak dále zaměřuje 

na vývoj globální finanční krize a její dopady a projevy v zemích rozvojového světa.  

3.1 Vybrané aspekty finančních krizí 

Finanční krize provázejí lidstvo již celou řadu let, nelze je tedy v současnosti vnímat 

jako nově vzniklý jev. Frait
84

 však uvádí, že finanční krize, které se objevily v posledních 

15 letech, zahrnují nové prvky, za jejichž vznik mohou především finanční inovace a nárůst 

globalizace finančních trhů. Jedním z těchto prvků je nákazové šíření (contagion), které se 

vyznačuje tím, že se krize postupně šíří ze země původu i do dalších zemí. Dalším 

významným prvkem je pak rychlý přenos vedlejších efektů (spillover effect) krizí, 

z finančního do reálného sektoru. Zmíněné prvky jsou podle autora hlavním důvodem, proč se 

tento okruh problémů začal více dostávat do popředí zájmu ekonomických teoretiků 

i empiriků. V rámci této oblasti je také důležité zmínit fakt, že jednotná definice finančních 

krizí neexistuje, proto se jejich pojetí liší autor od autora.  

V rámci cizojazyčné literatury lze jako příklad uvést pojetí podle významného 

amerického ekonoma, kterým je Jeffrey Sachs
85

. Podle něho existují tři základní podoby 

mezinárodních finančních krizí, a to:  

 krize fiskální, tj. nepříznivá situace, kdy se vláda musí potýkat s problémem 

neschopnosti splácet své zahraniční dluhy a je obtížné, aby získala další půjčky 

ze zahraničí,  

 krize devizová, při které „účastníci trhů přesouvají náhle svou poptávku z aktiv 

v domácí měně do aktiv v zahraniční měně, čímž v souvislosti se systémem 

pevných měnových kurzů vyčerpávají devizové rezervy centrální banky“, 

 krize bankovní.  

V české literatuře se této oblasti věnuje např. Musílek
86

, který tvrdí, že vznik finanční 

krize je spjat s výrazným zhoršením celé řady finančních ukazatelů. Podle autora zahrnuje 

                                                 
84 FRAIT, Jan. Finanční krize – příčiny, indikátory a způsoby řešení. In: CIHELKOVÁ, Eva. et al. Mezinárodní ekonomie II. 1. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2008. 258 s. ISBN 978-80-7400-054-6. 
85 SACHS, Jeffrey. Alternative Approaches to Financial Crises in Emerging Markets. In: KAHLER, Miles. Capital Flows and Financial 

Crises. 1st. ed. Manchester: Cornell University Press, 1998. 269 p. ISBN 0-7190-5649-7. 
86 MUSÍLEK, Petr. Podstata a příčiny finančních krizí. Acta Oeconomica Pragensia, 2003, č. 1, s. 14. 
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čtyři typy krize. Konkrétně tedy úvěrovou (bankovní) krizi, dále krizi likvidity, měnovou 

(devizovou) krizi a investiční krizi, čímž se rozumí zřetelné snížení hodnoty investičních 

nástrojů. 

Rozsáhleji se této problematice věnuje Dvořák
87

, který uvádí, že v teoretických 

analýzách jsou pod označení „finanční krize“ zahrnovány tyto typy krizí:  

 krize měnová (currency or exchange rate crisis), 

 krize bankovní (banking crisis), 

 krize dluhová nebo úvěrová (credit or debt crisis), 

 systematická finanční krize (systemic financial crisis), která se vyznačuje 

zahrnutím projevů všech (nebo většiny) jmenovaných podob krize, a to 

s odlišnou vzájemnou kauzalitou.  

Tradiční typologie finančních krizí  

Podle tradičního členění patří mezi finanční krize první tři výše zmíněné typy krizí. 

Z tohoto důvodu je tedy dále v práci využita jejich typologie podle Dvořáka. Je však třeba 

dodat, že v praxi se moc často v čisté formě nevyskytují, přesto je ale v následujících 

odstavcích přiblížen jejich profil.  

Měnová krize 

O měnové krizi se mluví za takových podmínek, kdy začne docházet k prudkému 

a neočekávanému oslabení kurzu domácí měny. Dvořák
88

 uvádí, že „v systému pohyblivého 

kurzu se projeví jako výrazná depreciace nominálního kurzu. V systému pevného kurzu 

obvykle spekulativní útok na směnný kurz vynutí devalvaci domácí měny nebo donutí centrální 

banku kurz bránit. Měnová krize se tedy nemusí projevit pouze devalvací či depreciací, ale 

i jevy provázejícími úspěšnou obranu kurzu (ztráta značné části devizových rezerv, výrazné 

zvýšení úrokových sazeb apod.)“. Tato forma krizí se bez dluhových a bankovních problémů 

vyskytuje opravdu zřídka.  V případě, že se tak stane, tak se to většinou týká spekulací proti 

nerovnovážným pevným měnovým kurzům. Jako konkrétní příklad měnové krize vyskytující 

se v čisté podobě lze uvést události, které jsou spojené s rozpadem evropského měnového 

systému v období let 1992 – 1993. Co se týče účinků na veřejné finance, tak nejsou tak vážné, 

                                                 
87 DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1. 
88 Tamtéž, s. 169 
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jako je tomu u bankovních krizí
89

. Helísek
90

 dodává, že na jaře roku 1997 se s měnovou krizí 

potýkala také Česká republika. Jednalo se o krizi menšího rozsahu, avšak díky ní se změnil 

kurzovní režim, tj. z fixního kurzu se přešlo k řízenému floatingu.  

Bankovní krize 

Za vznik bankovní krize se považuje situace, kdy se objeví problémy spjaté 

s nedostatečnou likviditou, zejména však s platební neschopností některých, případně 

i většiny komerčních bank. O bankovní krizi se mluví podobně jako u krizí měnových jak 

v souvislosti s úpadkem bank, tak i v situaci, kdy bankám mající problémy byla poskytnuta 

pomoc ze strany centrální banky či se jim dostalo pomoci v podobě vládní intervence. 

V případě rozvojových zemí jsou jedním z nejobvyklejších důvodů, proč bankovní krize 

vzniká, nenadálá ztráta důvěry vkladatelů. Tato situace se následně projevuje bankovním 

runem, což tedy znamená, že vkladatelé začnou vybírat u bank své vklady, viz Dvořák
91

. Jako 

příklady bankovních krizí, které se objevily v 80. a 90. letech 20. století, lze uvést krize 

v Argentině, Thajsku, Turecku, Uruguay či Venezuele. Dále je třeba zmínit, že v rozvinutých 

ekonomikách k runu na banky zpravidla nedochází. V těchto zemích se jedná spíše 

o problémy, které vznikly v důsledku náhlého snížení hodnoty některého druhu bankovních 

aktiv, jako jsou např. nemovitosti či akcie. Příkladem mohou být krize z přelomu 80. a 90. let 

ve Finsku, Norsku a Švédsku. Jmenovat lze i krizi na počátku 80. let ve Španělsku, 

viz Helísek
92

. Dvořák
93

 dále tvrdí, že na konci roku 2007 čelila runu i britská banka Northern 

Rock, z čehož je tedy patrné, že tyto případy se mohou objevit také v zemích, které jsou 

ekonomicky rozvinuté. Autor rovněž uvádí, že bankovní krize se může objevit také jako 

následek dluhové krize, a to v případě, že dlužníci nejsou schopni splácet poskytnuté úvěry. 

Bankovní krize však mohou vznikat i v důsledku měnové krize, a to pokud jsou domácí banky 

samy v dlužnickém postavení k zahraničí.  

Dluhová krize 

Vedle měnové a bankovní krize je třeba přiblížit i krizi dluhovou. Pod pojmem 

dluhová krize jsou často označovány zejména externí dluhové krize, jejichž vznik se projevuje 

problémem, kdy země není schopná splácet zahraniční dluh. V případě, že svůj zahraniční 

                                                 
89DVOŘÁK, Pavel, ref. 87, s. 170 
90 HELÍSEK, Mojmír. Měnové krize (empirie a teorie). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-82-7. 
91 DVOŘÁK, Pavel, ref. 87, s. 170 
92 HELÍSEK, Mojmír, ref. 90, s. 13 
93 DVOŘÁK, Pavel, ref. 87 s. 170 
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dluh nedokáže splácet vláda, používá se označení „sovereign default“, viz Dvořák
94

. Tyto 

situace se poměrně často vyskytují v rozvojových ekonomikách, což je patrné i z tab. 3.1, kde 

je možné shlédnout příklady zemí, které se v předešlých cca třiceti letech potýkaly s více než 

jedním případem státního defaultu. 

Tab. 3.1 Země s více než jedním případem státního defaultu v posledních 30 letech 

Zdroj: MANASSE, Paolo a Nouriel ROUBINI. IMF Working Paper No 42: „Rules  of Thumb“ for Sovereign Debt Crises [online]. 2005 

[cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www2.dse.unibo.it/seminari/manasse.pdf; vlastní úprava 

Dále nelze opomenout ani fakt, že o vnější dluhové krizi se mluví také v případě, kdy 

své zahraniční dluhy nesplácí soukromé banky a podniky. Jako příklad lze zmínit 

jihoamerickou dlužnickou krizi z 80. let minulého století. Za velmi ohrožující typ finanční 

krize je však nutné považovat i vnitřní dluhové krize, které se vyznačují předlužeností 

ekonomik, insolvencí firem a nárůstem objemu klasifikovaných úvěrů. Je třeba také dodat, že 

interní dluhová krize je častou příčinou zamrznutí úvěrového trhu (credit crunch), což má 

nežádoucí účinky pro reálnou ekonomiku. Tato podoba krize vyvolává řadu problémů v rámci 

veřejných finančních prostředků, a to tedy konkrétněji při vládních asistenčních programech 

krytých z rozpočtu státu. Prostředky získané od vlády totiž mohou daný problém zastírat, což 

následně vede k jeho chronicitě. Příkladem takovéto formy krize je například vývoj 

                                                 
94 DVOŘÁK, Pavel, ref. 87, s. 170 

Země 
Počet 

případů 

Průměrný 

počet let 
Krizové epizody 

Argentina 3 5,0 1982-1994, 1995-1996, 2001-2002 

Bolívie 2 6,5 1980-1985, 1986-1994 

Brazílie 3 5,3 1983-1995, 1998-2000, 2001-2003 

Ekvádor 2 8,0 1982-1996, 1999-2001 

Indonésie 2 2,5 1997-2001, 2002-2003 

Jamajka 3 4,7 1978-1980, 1981-1986, 1987-1994 

Jihoafrická republika 4 1,8 1976-1978, 1985-1988, 1989-1990, 1993-1994 

Jižní Korea 2 2,0 1980-1982, 1997-1999 

Mexiko 2 5,0 1982-1991, 1995-1996 

Maroko 2 3,0 1983-1984, 1986-1991 

Peru 3 6,3 1976-1977, 1978-1981, 1983-1998 

Thajsko 2 1,0 1981-1982, 1997-1998 

Turecko 2 3,5 1978-1983, 2000-2002 

Uruguay 3 2,0 1983-1986, 1987-1988, 1990-1992 

Venezuela 3 3,3 1983-1989, 1990-1991, 1995-1998 
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zaznamenaný v 90. letech v Japonsku, viz Dvořák
95

. V tab. 3.2 jsou pro přehled zobrazeny 

případy významnějších finančních krizí od konce 80. let.  

Tab. 3.2 Případy významnějších finančních krizí od konce 80. let  

1. Vnější dluhová krize, která přechází v krizi bankovní, případně měnovou 

Latinskoamerická dluhová krize 1982 - 1989 

Ruská finanční krize 1998 

Brazilská finanční krize 1998 -1999 

2. Spekulativní měnová krize, která vyvolává krizi bankovní 

Krize evropského měnového mechanismu (EMS currency crisis) 1992 - 1993 

3. Bankovní krize vyvolaná vnějším šokem 

Americká bankovní krize (USA savings and loan crisis) 1980 - 1995 

4. Bankovní krize vyvolaná krizí měnovou  

Severská bankovní krize: Norsko 1988 - 1993, Švédsko 1990 - 1994, Finsko 1991 - 1994 

5. Bankovní krize ústící do krize dluhové a měnové 

Chilská finanční krize 1981 - 1985 

Turecká finanční krize 2000 

6. Dluhové (systematické) finanční krize 

Druhá mexická krize (tequilla crisis) 1994 - 1995 (vnější dluhová a následně měnová krize) 

Asijská finanční krize 1997 - 1998 Thajsko, Filipíny, Indonésie, Jižní Korea (vnitřní dluhová, 

bankovní a měnová krize) 

Argentinská krize 2001 - 2002 (vnější dluhová, bankovní a měnová krize) 

Americká hypoteční krize 2007 - ? (globální dluhová krize přecházející v krizi bankovní, měnovou 

a v recesi) 

7. Chronická vnitřní dluhová a bankovní krize  

Japonská finanční krize 1989 - 2004 (dluhová deflace a recese)  

Zdroj: DVOŘÁK, Pavel, ref. 87, s. 172;  vlastní úprava 

V další části práce je již věnována pozornost v současnosti nejdiskutovanější světové 

finanční krizi, která vznikla právě na trhu amerických hypoték. Po Velké hospodářské krizi, 

která propukla v roce 1929, je vnímána jako nejhorší finanční krize od dob druhé světové 

války.  

3.2 Vývoj světové finanční krize 

Finanční krize má svůj původ v USA, pro které je typické, že mají zřejmě 

nejrozvinutější a také nejkomplexnější finanční systém na celém světě. Dvořák
96

 uvádí, že 

počáteční problémy se sice vyskytly již na počátku roku 2007 v USA, ale charakter této krize 

je globální.  Nejprve se potíže objevily na hypotečním trhu, ale zdaleka nejde jen o hypotéky. 

Podle všech vykazovaných rysů jde o globální systematickou finanční krizi, za jejímž 

                                                 
95 DVOŘÁK, Pavel, ref. 87, s. 171 
96 Tamtéž, s. 295-297 
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vznikem stojí dluhový problém. Podstatnou roli pak zaujímá nadměrná úvěrová expanze, 

která byla vyvolána v roce 2001, zejména jako důsledek toho, že USA udržovaly úrokové 

sazby na velmi nízké úrovni. Reagovaly tak na výrazný burzovní pokles, který způsobil 

teroristický útok 11. září. Alan Greenspan, který v té době zastával funkci předsedy 

Federálního rezervního systému (The Federal Reserve Systém, dále jen FED), na situaci 

reagoval nastolením politiky levných peněz a souvislým snižováním základní úrokové sazby. 

Výše této sazby klesla z 6 % až na 1 % v roce 2003, což následně vyvolalo i zvýšený 

investiční zájem, který vedl nejen k oživení na burze, ale mělo to vliv i na růst spotřebních 

a hypotečních úvěrů.  

Kohout
97

 ve své publikaci Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma rovněž 

zdůrazňuje, že vše započalo přibližně v letech 2001 – 2003, kdy se FED snažil předejít 

hospodářskému poklesu tím, že zachovával krátkodobé sazby na velmi nízké míře. Tento 

zásah měl na americkou ekonomiku skutečně pozitivní vliv, protože udržování sazeb na nízké 

úrovni vedlo k mimořádně silnému stavebnímu boomu. Ten byl tedy, jak již bylo zmíněno, 

vyvolán až nezvykle levnými a snáze dostupnými hypotékami. Vlastní dům tak mohl mít 

v podstatě kterýkoli občan, a to i lidé, kteří disponovali jen velmi malými a nestabilními 

příjmy. Za běžné situace by si tato skupina lidí nemohla vlastní bydlení vůbec dovolit. 

Především se tedy jednalo o legální a nelegální imigranty pocházející z Latinské Ameriky. Jen 

za rok 2005 získali klienti hispánského původu 375 000 hypoték a z tohoto počtu hrozí 

73 000, tj. skoro jedné pětině, propadnutí zástavy nemovitostí kvůli tomu, že nejsou schopni 

své hypotéky splácet. Bydlet ve vlastním přistěhovalci považovali za splněný americký sen 

v praxi a tato forma bydlení se mezi novými imigranty rozmohla zejména v průběhu první 

poloviny tohoto desetiletí. Četné množství hypoték sice nabízelo velmi nízké sazby ze 

začátku, ale obsahovaly i možnost, že se později budou sazby navyšovat. Tyto hypotéky si 

pořídili zejména lidé, kteří nejsou tak vzdělaní, neuměli si sami přečíst a pochopit celý obsah 

smlouvy a následně také detaily, které byly psány velmi malým písmem. Někteří však 

zmíněným podrobnostem nevěnovali náležitou pozornost. Např. co se týče imigrantů, tak 

značný problém spočíval i v jejich neznalosti anglického jazyka. V průběhu dalších šesti let se 

předpokládá, že zástava propadne v případě 1,1 milionu hypoték.  

                                                 
97 KOHOUT, Pavel. Finance po krizi: Evropa na cestě do neznáma. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4019-5. 
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Světové finanční krizi rovněž věnují pozornost Kozák a Weiss
98

, kteří tvrdí, že v USA 

již od 90. let 20. století začalo docházet k výraznému nárůstu cen nemovitostí. Tato tendence 

byla posilována nejen velmi snadno dostupnými půjčkami, ale i optimistickými výhledy pro 

americkou ekonomiku. Přestože např. v Los Angeles, Phoenixu či Las Vegas docházelo 

k růstu cen o desítky procent ročně, neustále se objevovali kupci, kteří v bance velmi snadno 

získali půjčku. Díky tomu, že FED udržoval nízkou úroveň úrokových sazeb pro banky, mělo 

to své pozitiva i pro koncové zákazníky bank, kteří snáze mohli získat půjčky. Vzhledem 

k tomu, že dlouhodobě převažovala tendence zvyšování cen nemovitostí, banky se nemusely 

bát, že finanční prostředky, které lidem poskytly, by již nezískaly zpět. Hypotéky byly totiž 

jištěny konkrétními nemovitostmi, takže v případě, že by se vyskytly problémy se splácením, 

připadly by bance. Je však třeba uvést, že banky nenabízely jen lehce dostupné hypotéky, ale 

i tzv. home equity loans, které lze označit jako úvěry na spotřebu kryté zvýšenou cenou 

nemovitosti. Jako příklad lze uvést následující situaci: Vzala-li si rodina hypotéku na nový 

dům ve výši 200 000 dolarů a v případě, že se odhadní cena domu v dalším roce zvýšila na 

300 000 USD, banka klientovi klidně poskytla další půjčku v hodnotě např. 80 000 dolarů. 

Pro tuto novou půjčku bylo specifické, že byla jakoby krytá zvýšenou cenou domu.  Pro 

případ toho, že by došlo ke snížení cen, si banky ponechaly jen malou rezervu, což v tomto 

zmíněném případě činí 20 000 USD. Na základě této skutečnosti tedy neustále docházelo 

k růstu celkové spotřeby obyvatelstva. Lidé totiž disponovali dalšími finančními prostředky, 

a současně se zvyšovala i zadluženost domácností. Je třeba poznamenat, že docházelo 

i k růstu HDP počítaného podle spotřeby a tento fakt způsobil optimistické předpovědi 

o hospodářském růstu. Banky tedy neřešily to, komu půjčky a hypotéky poskytují, avšak si to 

nechaly slušně zaplatit. Úroky pro rizikové klienty mohly dosahovat v případě kreditních 

karet až 25 % ročně, v případě rizikových hypoték to bylo 10 – 15 %. Rizikové půjčky díky 

vysokým úrokovým sazbám znamenaly jednu z nejziskovějších investic na trhu a také velmi 

napomohly zvýšit bankám zisky. Jak už bylo zmíněno, tak rizikové půjčky byly velmi 

výnosné, přesto ale přetrvával problém, že půjčky nemusí být splaceny, což by představovalo 

ztrátu celé investice.  

Velké investiční společnosti si s tím tedy poradily tak, že se rozhodly realizovat 

obchody s tzv. deriváty, tj. cennými papíry, které v sobě zahrnovaly velké množství hypoték 

odlišných klientů. Hlavní podstata spočívala v tom, že spojení různorodých hypoték 

dohromady, by mělo zabezpečit, že v případě, kdy nebude splacena jen jedna z nich, tak cenu 

                                                 
98 KOZÁK, Kryštof  a Tomáš WEISS. Úvod: Finanční krize ve Spojených státech. In: KOZÁK, Kryštof, Tomáš WEISS a Helena 
SCHULZOVÁ a kol. Dopady krize v euroatlantickém prostoru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2012. ISBN 978-80-7363-444-5. 
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celého derivátu to nijak výrazně neovlivní. Známé ratingové agentury, které se zabývají 

oceňováním rizik, hodnotily zmíněné deriváty velmi vysoce a tím je tedy vlastně prohlásily za 

bezpečné. S přispěním zmíněného mechanismu tedy finanční instituce rizikovým klientům 

poskytovaly půjčky s velmi vysokými úroky. Tyto půjčky podléhající vysokým rizikům pak 

mohly zkombinovat dohromady a následně je prodaly dále, a to jako deriváty, které se 

vyznačují nízkou mírou rizika. Nelze opomenout zmínit ani dvě hypoteční agentury Fanie 

Mae (Federal National Mortgage Association) a Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage 

Corporation), které byly založeny vládou. Fanie Mae  vznikla již ve třicátých letech, Freddie 

Mac v letech sedmdesátých, a to hlavně kvůli tomu, aby rozhýbaly hypoteční trh. Probíhalo to 

tím způsobem, že zmíněné instituce nakupovaly a v zásadě i ručily hypoteční úvěry klientů, 

kteří byli méně bonitní. Poté co došlo k propuknutí krize, bylo nutné z rozpočtu státu sanovat 

i závazky právě těchto dvou institucí. Během roku 2008 se pak začala objevovat realitní 

bublina a mnozí klienti nebyli schopni splácet své hypotéky. Problém byl i v tom, že klienti 

nemohli nemovitosti dál prodat. Deriváty, které byly dříve považovány za bezrizikové, se 

náhle staly takřka bezcennými. Některé banky, které do těchto derivátů vložily své 

prostředky, své investice nenadále ztratily, čímž se dostaly do velkých existenčních potíží. 

Jmenovat lze např. americkou investiční banku Bear Stearns či významnou investiční 

společnost Lehman Brothers, která ještě předtím než se projevila krize, profitovala tím, že 

finanční deriváty pojišťovala proti možným prodělkům a ve své podstatě za ně i ručila. 

Investoři však najednou začali chtít své pojistky vyplácet, ale firma nedisponovala 

dostatečnými finančními prostředky, viz Kozák a Weiss
99

. Lehman Brothers měla existenční 

potíže již v roce 1984, kdy vykazovala známky jasného oslabení po sérii nepodařených 

spekulativních obchodů. V témže roce ji tedy odkoupila finanční skupina American Express, 

která se po deseti letech rozhodla, že přepracuje a upraví strategii a svoji divizi kapitálových 

obchodů pak osamostatnila pod staronovým názvem Lehman Brothers. Tento krok opravdu 

po dlouhou dobu přinášel pozitivní výsledky, avšak po určité době se přeorientovala na 

rizikové obchody, díky nimž již kdysi měla značné problémy. Během roku 2008 na chybných 

spekulacích na nemovitosti prodělala sedm miliard dolarů, viz Kohout
100

. Poté, co tedy v září 

2008 došlo k pádu Lehman Brothers, se skutečně schylovalo k hrozbě zhroucení celého 

finančního systému.  Bankovní instituce totiž disponovaly množstvím derivátů, u kterých byl 

ale problém, že je náhle nebylo možné ocenit, a hrozilo tak, že ztratí svoji hodnotu. Neustále 

pokračovalo snižování cen nemovitostí a stále také narůstal počet klientů, kteří měli se 
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splácením půjček problémy. Banky v reakci na krizový vývoj zaujaly takový postoj, že 

zastavily všechny nové půjčky, jelikož v řadě případů již ani nedisponovaly dostatečnou výší 

volných finančních prostředků. Skutečnost, že již nebylo možné získat půjčku, měla 

nepříznivý dopad na vývoj ceny nemovitostí. Najednou totiž chyběli kupci, kteří si finance 

půjčovali zrovna od bank. Problémy s dostupností se však vyskytly i u malých a středních 

podniků, protože jsou velmi mnohdy podřízené překlenovacím úvěrům, viz Kozák a Weiss
101

.  

Kohout
102

 za vrchol finanční krize označuje podzim roku 2008, kdy došlo k řadě 

nečekaných událostí. Tato krize prakticky zapříčinila zničení Wall Street ve formě, kterou do 

té doby měl, tj. systém amerického investičního bankovnictví. V reakci na propuknutí 

finanční krize bylo nutné také realizovat velký objem státních intervencí do finančního 

systému. V důsledku krize zanikly i některé druhy finančních kontraktů a derivátů, které do té 

doby byly velmi oblíbené. Kozák a Weiss
103

 tvrdí, že fakt, že se USA rozhodlo bankám 

pomoci formou poskytnutí nových a výhodnějších půjček ze státního rozpočtu, které byly 

aplikovány hlavně k překlenutí ztráty vzniklé z držení již v té době bezcenných derivátů, se 

problém přesunul do oblasti veřejných financí. Snaha o zabránění vyostření ekonomické krize 

a rovněž úsilí o snížení jejich účinků, přimělo americkou vládu ve spolupráci s FEDem 

navýšit objem financí v ekonomice rapidním deficitním financováním z rozpočtu. Schodek 

v průběhu let 2009 a 2010 činil až třetinu všech vládních výdajů, což představovalo 

cca 1 bilion dolarů ročně. Je třeba dodat, že ve finančním systému na základě podniknutých 

kroků došlo k jisté stabilizaci, přesto však nebyla zaručena tvorba dostatku nových pracovních 

míst a bylo nutné začít omezovat rozpočtové výdaje.  

Krize v Evropě 

Jak je již všeobecně známo, tak ani Evropa nezůstala krizi uštědřena. Problémy se 

kterými se USA potýkaly, se již velmi brzy projevily i na evropském kontinentu. Mnohé 

bankovní instituce v Evropě se o situaci v USA zajímaly hlavně z toho důvodu, že velká část 

z nich právě v této zemi investovala. Nejistota v americké ekonomice se jich tudíž také 

dotýkala. Velké nesnáze zaznamenaly hlavně banky, které se spoléhaly především na 

mezibankovní půjčky jako hlavní zdroj financování. Jejich cena totiž obrovsky vzrostla 

a banky se náhle začaly dostávat do potíží. Jmenovat lze např. britskou banku Northern Rock, 

která je známá, jak již bylo uvedeno výše v textu, bankovním runem. Ve Velké Británii tak 
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bankovní run proběhl po více než sto letech a vláda banku nakonec znárodnila. Je třeba 

poznamenat, že podobným problémům se nevyhnuly ani další banky po celé Evropě. Vlády 

jednotlivých evropských států na situaci reagovaly poskytováním záruk za úvěry, čímž se 

snažily zvýšit důvěryhodnost jednotlivých bankovních institucí a pomohly jim získat další 

půjčky. Hospodářská recese, která se následně projevila po finanční krizi, představovala další 

zátěž pro rozpočty jednotlivých evropských států.  Schodek státních rozpočtů členských zemí 

EU vzhledem k HDP vzrostl mezi lety 2008 a 2009 o více než čtyři procentní body na 

6,8 %. Některé země, které však byly zasaženy krizí více, měly deficity státních rozpočtů 

mnohem vyšší. Uvést lze např. Španělsko, jehož deficit v roce 2009 činil 11,1 %, Irsko 

(13,7 %) či třeba Velká Británie (11,4 %). V průběhu roku 2010 se situace v mnoha zemích 

světa začala zlepšovat. Evropské země se však začaly potýkat s dalšími problémy, a to sice 

s dluhovou krizí eurozóny, viz Kozák a Weiss
104

.  

Prvním členským státem eurozóny, který měl problémy získat finanční prostředky pro 

refinancování svého vládního deficitu na finančních trzích za přijatelné náklady, bylo Řecko. 

V květnu 2010 bylo tedy nuceno požádat o poskytnutí mezinárodní finanční pomoci.  Poté, co 

v reakci na tuto situaci začali investoři brát v úvahu riziko držby vládních dluhopisů ve svých 

portfoliích, bylo zřejmé, že před šířením problémů se nepodaří ochránit ani další země.  

V listopadu 2010 požádalo o pomoc rovněž Irsko a na jaře v roce 2011 také Portugalsko, a to 

tedy hlavně z důvodu zvyšování výnosů vládních dluhopisů. Další země, které rovněž 

nezůstaly šíření nákazy ušetřeny, byly v polovině roku 2011 Španělsko a Itálie. Dluhová 

krize, která se v hospodářsky vyspělých členských zemích eurozóny projevila, je tak 

považována za třetí etapu systematické finanční krize, viz Dvořák, Pilař a Režná
105

.  

Od zavedení společné evropské měny euro v roce 1999 již uběhla řada let a jeho vznik 

byl spjat s celou řadou pozitivních očekávání. Kohout
106

 uvádí, že se očekávalo posilování 

hospodářského růstu, zvyšování zaměstnanosti a celkového zlepšení prosperity. V souvislosti 

s jeho zavedením se rovněž hovořilo o tom, že poskytne stabilní a zdravý makroekonomický 

rámec. V současnosti je však již zřejmé, že se euro samo stalo zdrojem nestability. V průběhu 

existence eura zaznamenala eurozóna tyto události:  

 spekulativní bublinu na trhu informačních a komunikačních technologií  

(1999 – 2000), 
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 hospodářskou recesi nebo stagnaci (podle toho, kterou evropskou ekonomiku 

zasáhla, jelikož v různých zemích vykazovala odlišné projevy), vyvolanou 

splasknutím právě výše jmenované bubliny (2001 až zhruba 2004), 

 vlnu značně uvolněné měnové politiky, což byla reakce Evropské centrální 

banky na zmíněnou stagnaci,  

 bublinu na trhu nemovitostí způsobenou realizací volné měnové politiky 

a malých úrokových sazeb (zhruba 2004 – 2008),  

 současně i velmi značný průmyslový růst doprovázený úvěrovou expanzí, která 

však v roce 2008 – 2009 zaznamenala negativní projevy,  

 krátkodobé snížení míry nezaměstnanosti na dlouhodobá minima, která byla 

dočasně zaznamenána v řadě evropských ekonomik, a to konkrétně během 

období let 2006 – 2008, 

 prasknutí realitní bubliny, náhlé snížení objemu poskytovaných úvěrů, 

neočekávané snížení průmyslové výroby, dále finanční krizi doprovázenou 

úpadkem celé řady důležitých bank a nutností poskytnutí miliardových dotací, 

snížení jak mezinárodního obchodu, tak i soukromé spotřeby, náhlé zhoršení 

stavu veřejných finančních prostředků, poklesy kreditních ratingů v případě 

některých ekonomik, které jsou součástí eurozóny…(2008 - ?). 

Na závěr této části práce, která byla věnována vývoji globální finanční krize, je 

v grafu 3.1 pro názornost zobrazena chronologie krizí v průběhu let 2007 – 2010.  

Graf 3.1 Časová posloupnost krizí v období let 2007 – 2010 

Zdroj: INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113 
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Jak již bylo zmíněno, od roku 2007 se musela světová ekonomika potýkat s řadou 

krizí, které se navzájem překrývaly. Z grafu 3.1 je tedy patrné, že se prvně hovořilo o krizi 

finanční, tj. zdánlivě místní krizi na trhu rizikových hypotečních úvěrů v USA. Postupně však 

tato krize postihla finanční sektory v dalších vyspělých státech a tím se do povědomí dostala 

jako globální finanční krize. Následně již dosáhla rozměru globální ekonomické krize, která 

zasáhla jak rozvinuté, tak i rozvojové země, a to s rozdílnými následky.  

3.3 Dopady světové krize na rozvojové země 

Krize, která zasáhla téměř celý svět, má svůj původ v zemích rozvinutých, avšak velmi 

nepříznivě jí byly zasaženy i mnohé rozvojové země. Zprvu byl vliv krize na země s nízkými 

příjmy velmi přehlížen, jelikož se předpokládalo, že se vazby mezi rozvinutými 

a rozvojovými ekonomikami přerušily. Opak byl ale pravdou a počátkem roku 2009 se již ve 

většině ekonomik začaly projevovat nepříznivé dopady krize, viz Čáslavka a Henn
107

. K šíření 

krize do rozvojových ekonomik docházelo zejména dvěma způsoby, a to bezprostředně skrze 

finanční vztahy a rovněž nepřímo pomocí reálné ekonomiky. Lze tvrdit, že finanční trhy při 

šíření krize zastávaly spíše sekundární roli, protože rozvojové země se vyznačují nižší mírou 

zapojení do globálních trhů
108

. Na reálnou ekonomiku těchto zemí však byly dopady krize 

mnohem větší, protože v mnoha zemích bylo zaznamenáno vážné zpomalení ekonomického 

růstu, nárůst míry nezaměstnanosti, jakož i  projev negativních dopadů na jejich obchodní 

a platební bilanci. V důsledku nepříznivé situace se také snížil čistý příliv soukromého 

kapitálu a přímých zahraničních investic, ekonomiky čelily omezenému přístupu k úvěrům 

a financování obchodu, dále došlo ke snížení objemu remitencí (finančních převodů od 

imigrantů) či k nerovnoměrným výkyvům směnných kurzů. Krize měla dopad i na kolísání 

a prudký pokles cen přírodních surovin, ale třeba i menší příjmy z cestovního ruchu. 

U nejchudších ekonomik lze zmínit také nepříznivé dopady spojené se značně váhavým 

postojem rozvinutých států k poskytování pomoci formou ODA
109

. 

Již v období před vypuknutím finanční krize, zčásti však i souběžně s ní, docházelo ve 

světě k dvěma krizím, které měly podobu vysokého růstu cen potravin a pohonných hmot. 

Od června 2008 státy Argentina, Brazílie, Čína, Egypt či Vietnam v důsledku neúrody 

                                                 
107 ČÁSLAVKA, Jiří a Markus HENN. Finanční krize po pěti letech: Stimuly versus úsporná opatření [online]. 1. vyd. Praha: Glopolis, 2012 
[cit. 2013-10-23]. ISBN 978-80-87753-09-5. Dostupné z: http://glopolis.org/cs/clanky/financni-krize-po-peti-letech-stimuly-vs-usporna-

opatreni/ 
108 ERNST, Christoph a Peter WAHL. Krize a rozvojové země: Pouze vedlejší škody? [online]. 1. vyd. Praha: Glopolis, 2010 [cit. 2013-10-
21]. Dostupné z: www.ceskoprotichudobe.cz/pdf/glopolis_krize_a_rozvojove_zeme.pdf 
109 Dopady celosvětové hospodářské krize na rozvojové země: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2009 o dopadech celosvětové 

finanční a hospodářské krize na rozvojové země a rozvojovou spolupráci. In: Úřední věstník Evropské unie. 2010. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:230E:0007:0010:CS:PDF 
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zavedly vývozní omezení na zemědělské produkty a ve státech jako Burkina Faso, Kamerun, 

Pobřeží slonoviny, Egypt, Haiti, Mosambik, Senegal či Jemen probíhala kvůli vysokým 

cenám potravin řada protestů a nepokojů, viz Winters
110

. Vzhledem ke snižujícím se zásobám 

potravinářských komodit, po nichž ve světě rostla poptávka, se index cen potravin vyšplhal 

v červnu 2008 na své maximum (201, 4 bodů), což lze vidět znázorněné i v grafu 3.2. Nelze 

opomenout zmínit, že v tomto grafu je zobrazen vývoj indexu světových cen potravin během 

let 2000  2012 a 100 bodů tohoto indexu se vztahuje k průměrné ceně koše během let 

2002  2004. Také cena ropy dosáhla v červnu 2008 svého maxima, a to 126 USD/barel, což 

byl dvojnásobek oproti ceně stanovené v roce 2007.  

Graf 3.2 Index světových cen potravin v průběhu let 2000 – 2012  

(průměr let 2002 – 2004 = 100) 

Zdroj: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.  World Food Situation: FAO food price index. 
Food and Agriculture Organization [online]. 2013 [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: 

http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/; vlastní zpracování 

Z grafu 3.2 je tedy patrné, že ve druhé polovině roku 2008 ceny potravin prudce 

klesly, a to s tím jak se ve třetím čtvrtletí roku 2008 začala projevovat globální ekonomická 

krize. Ceny potravin se na světových trzích obecně začaly snižovat, ale na domácích trzích 

rozvojových zemí se ceny potravin uvolňovaly mnohem pomaleji, viz Tiwari a Zaman
111

. 

Od roku 2009 se ceny potravin znovu zvyšovaly a v roce 2011 byla zaznamenána nová 

                                                 
110 WINTERS, Maathew. The World Bank and the Global Financial Crisis: The Reemergence of Lending to Middle-Income Countries. The 

Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations [online]. 2011 [cit. 2013-10-23]. Dostupné z: 

https://www.academia.edu/1471785/The_World_Bank_and_the_Global_Financial_Crisis_The_Reemergence_of_Lending_to_Middle-
Income_Countries 
111 TIWARI, Sailesh a Hassan ZAMAN. Policy Research Working Paper No 52 15: The Impact of Economic Shocks on Global 

Undernourishment [online]. 1. vyd. Washington, D. C., 2010 [cit. 2013-10-4]. Dostupné z: http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/02/23/000158349_20100223161348/Rendered/PDF/WPS5215.pdf 
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rekordní úroveň. Brychta
112

 uvádí, že hlavním důvodem růstu cen, byl růst cen obilovin 

(+ 45 %), olejnin (+65 %) a cukru (87 %). Nejnižší nárůst byl zaznamenán u cen masa, které 

v průběhu shodného období vykazovaly nejnižší nárůst, a to jen o 8,8 %.  

V následujícím grafu 3.3 je pak zobrazen vývoj indexu světových cen potravin v roce 

2013, konkrétně tedy od ledna do října loňského roku. 

Graf 3.3 Index cen potravin v průběhu roku 2013 

 

Zdroj: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. World Food Situation: FAO food price index. Food 
and Agriculture Organization [online]. 2013 [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/; 

vlastní zpracování 

Z grafu 3.3 lze vyčíst, že v říjnu byla průměrná hodnota indexu 205,8 bodů, což je 

o 2,7 bodů (1,3 %) více než v září téhož roku, ale jeho hodnota se oproti říjnu 2012 snížila 

o 11 bodů (5,3 %). Také lze vidět, že v říjnu byl zaznamenán jeho první růst od dubna 2013. 

Hlavní příčinou byl růst cen cukru (264, 8 bodů), avšak ostatní suroviny rovněž zaznamenaly 

jistý nárůst. 

3.3.1 Konkrétní projevy krize v rozvojových zemích 

Vážnost krize se v jednotlivých zemích a regionech projevovala odlišně, což je 

zapříčiněno především jejich rozdílnou geografickou polohou, strukturou národního 

hospodářství, politickou a ekonomickou stabilitou v období před krizí i stupněm integrace 

země do globální ekonomiky. Nejvíce byl krizí zasažen region Latinské Ameriky a Karibiku 

a region Evropy a Střední Asie. Důvodem je především skutečnost, že státy Latinské Ameriky 

                                                 
112 BRYCHTA, Jaroslav. Ceny potravin jsou na rekordních maximech – a dál rostou. Finance [online]. 2011 [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: 
http://www.finance.cz/zpravy/finance/297334-ceny-potravin-jsou-na-rekordnich-maximech-a-dal-rostou/ 
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a Karibiku byly silně integrovány s americkou ekonomikou, která byla hlavním centrem 

vzniklé krize. V případě zemí Evropy a Střední Asie byl problém v tom, že se potýkaly 

s fiskálními a vnějšími nerovnováhami a jejich finanční sektory byly více zranitelné. Je třeba 

dodat, že země se středním příjmem byly krizí postiženy ve větším rozsahu než země 

s nízkým příjmem, a to i přesto, že země spadající do kategorie nižšího příjmu vykazovaly 

větší známky zranitelnosti vůči negativním šokům, viz Nezávislá hodnotící skupina 

(Independent Evaluation Group, dále jen IEG)
113

.   

Kapitálové toky 

Soukromé kapitálové toky jako jsou půjčky, portfoliové investice, přímé zahraniční 

investice a remitence, vykazovaly v období před krizí známky značného růstu, a to nejen do 

rozvinutých zemí, ale hlavně do ekonomik rozvojových a tzv. emerging countries neboli 

rozvíjejících se ekonomik. Rok 2008 byl však prvním rokem, kdy se tyto kapitálové toky 

prvně od roku 1997 snížily
114

. V období let 2000 – 2007 představovaly celkem 5 % HDP 

rozvíjejících se ekonomik a rozvojových zemí, viz The World Bank
115

. Co se týče výše 

v jednotlivých regionech, tak v Subsaharské Africe činil nárůst o 4 % HDP, o 7 % pak 

v regionu Střední Východ, v Severní Africe a Jižní Asii a růst o 2 % HDP byl zaznamenán 

v regionu Blízkého východu a v Jižní Americe a Karibiku, viz The World Bank
116

. 

Ernst a Wahl
117

 uvádí, že tento růst byl způsoben především boomem (hlavně tedy v oblasti 

komodit) v rozvíjejících se ekonomikách, který způsobil nárůst výnosů z exportu a rovněž 

začalo docházet k růstu objemu investic a úvěrů. K nárůstu docházelo i v důsledku jistého 

chování institucionálních investorů. Ti totiž sháněli spekulativní příležitosti, které slibovaly 

vysoké zisky všude po světě, např. v rámci obchodů carry trade, což je vlastně forma 

spekulace na měnovém trhu. Krizí tak nakonec byly zasaženy i další ekonomiky, na něž byly 

spekulativní investice zacíleny.  

K soukromým kapitálovým investicím lze ještě dodat, že jednou z nejvýznamnějších 

položek odlivu kapitálu představují portfoliové investice, kam se řadí nákup aktiv (tj. třeba 

akcie, dluhopisy či deriváty), bez záměru získat dlouhodobě vedoucí manažerskou pozici. 

                                                 
113 INDEPENDENT EVALUATION GROUP. Phase 1: The World Bank Group´s Response to the Global Economic Crisis [online]. 1st ed. 
Washington, D. C.: The World Bank, 2011 [cit. 2013-10-17 ]. ISBN 978-0-8213-8666-8. Dostupné z: 

http://siteresources.worldbank.org/EXTRGFC/Resources/Global_Econ_Crisis-full.pdf 
114GLOPOLIS. Dopad evropských a světových finančních reforem na rozvoj – Úvod do problematiky [online]. 1. vyd. Praha: Glopolis, 2011 
[cit. 2013-10-04]. ISBN 978-80-905194-2-8. Dostupné z: http://glopolis.org/cs/clanky/studie-dopad-evropskych-svetovych-financnich-

reforem-na-rozvoj/ 
115 THE WORLD BANK. Global Economic Prospectc: Crisis, Finance and Growth [online]. Washington, D. C.: The World Bank, 2010 
[cit. 2013-10-5]. Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1322593305595/8287139-

1327345076424/GEP2010aFullText.pdf 
116 Tamtéž, s. 6 
117 ERNST, Christoph a Peter WAHL, ref. 108, s. 9 
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Naopak od portfoliových investic mají odlišnou povahu přímé zahraniční investice (Foreign 

direct investment, dále jen FDI), pro které je příznačné, že se investor aktivně zapojuje do 

řízení společnosti, a na základě tohoto postavení tak mnohdy zavádí nové technologie či 

know-how, viz Glopolis
118

. 

I když největší podíl světových FDI proudí mezi ekonomikami průmyslovými, tak 

i u rozvíjejících se ekonomik a rozvojových zemí byl v průběhu posledních deseti let 

zaznamenán významný růst. V důsledku krize však také došlo k jejich propadu a jejich 

snížení probíhalo v jednotlivých zemích nerovnoměrně. V průběhu roku 2008 měl pokles FDI 

vliv zejména na průmyslové ekonomiky a od roku 2009 se pak začaly s poklesem FDI potýkat 

i  ekonomiky rozvíjející se a rozvojové země. Země jako Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína 

však nebyly snížením FDI postiženy tak hodně jako menší ekonomiky a s nepříznivou situací 

se dokázaly vypořádat rychleji, viz Ernst a Wahl
119

. V grafu 3.4 je zobrazen čistý příliv FDI 

v průběhu let 2004 – 2012, a to podle klasifikace zemí Banky, podle výše jejich příjmů 

a rovněž je zobrazen i jejich celosvětový vývoj.  

Graf 3.4 Čistý příliv přímých zahraničních investic v letech 2004 – 2012 (v mld. USD) 

Zdroj: THE WORLD BANK. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). The World Bank  [online]. 2012 [cit. 2013-10-5]. 

Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD/countries/1W-XM-XT-XD?display=graph; vlastní zpracování 
 

Z grafu 3.4 je patrné, že objem FDI činil celosvětově v roce 2007 celých 

2 409 mld. USD, zatímco v roce 2009 vykazoval příliv FDI hodnoty pouze 1 233 mld. USD. 

Rapidní pokles FDI lze pozorovat i u zemí s vysokým příjmem, kdy v roce 2007 byla 

zaznamenána výše FDI 1844 mld. USD, což bylo o 996 mld. USD více než v roce 2009.   

                                                 
118 GLOPOLIS, ref. 114, s. 6 
119 ERNST, Christoph a Peter WAHL, ref. 108, s. 13 - 14 
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V případě zemí s nízkým příjmem lze pak z grafu vyčíst, že objem přílivu FDI do této 

příjmové skupiny zemí je velmi zanedbatelný. 

V grafu 3.5 je dále zobrazen vývoj objemu čistého přílivu FDI v jednotlivých 

světových regionech. 

Graf 3.5 Čistý příliv FDI podle regionů v letech 2004 – 2007 (v mld. USD) 

Zdroj: THE WORLD BANK. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$). The World Bank [online]. 2012 [cit. 2013-10-5]. 

Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD/countries/8S-XJ-ZF-7E-4E-XQ?display=graph; vlastní zpracování 

V grafu 3.5 je možné vidět, že vlivem krize došlo k největšímu poklesu FDI v regionu 

Evropy a Střední Asie, kdy objem FDI dosahoval v roce 2009 hodnoty 51 mld. USD, což bylo 

oproti roku 2008 o 108 mld. USD méně. V případě regionu Východní Asie a Pacifiku lze 

pozorovat od roku 2009 výrazný nárůst FDI, a to až do roku 2011, kdy objem FDI dosahoval 

výše 340 mld. USD.  

Obchod a remitence 

Značný růst globálního obchodu, který byl v nedávné době vykazován a měl důležitou 

úlohu v rámci rozvoje a snižování chudoby, byl rovněž v roce 2009 vystaven jistému propadu. 

Konkrétně došlo k cca 13 % snížení celosvětového obchodu a lze tvrdit, že je to největší 

snížení obchodu od 30. let 20. století, a to s neobvykle silným dopadem na rozvojovou část 

světa. Přetrvávající nerovnováha ve světě a protekcionismus pak mají nepříznivý vliv na 

obnovu úrovně exportu
120

.  

                                                 
120 GLOPOLIS, ref. 114, s. 7 
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Krize se rovněž dotkla i menších finančních transferů jako jsou např. remitence. Jedná 

se o finanční převody od migrantů na příjemce v zemích jejich původu. Migranti se tedy snaží 

finančně pomoci svým rodinám, partnerům či přátelům. Tyto formy převodů se zpravidla 

pohybují kolem stovek dolarů za měsíc, ale i přesto jsou tyto částky pro obyvatele 

v rozvojových zemích velmi důležitým zdrojem. Řada tamějších obyvatel se jen díky nim drží 

nad hranicí chudoby. Remitence tedy z rozvojového pohledu představují velmi významný 

zdroj příjmu, viz Ernst a Wahl
121

. V roce 2000 činila jejich výše 83 mld. USD, avšak v roce 

2008 dosahovaly již hodnoty 338 mld. USD, viz The World Bank
122

. Remitence mají zásadní 

roli zejména v době krize, a to proto, že zmenšují účinky hospodářského zpomalení. Migranti 

totiž zpravidla převádějí finanční prostředky z ciziny v období, kdy se právě země jejich 

původu potýká s krizí. Nepříznivá situace však nastává tehdy, když se projeví celosvětová 

krize, protože hlavní ohnisko soudobé krize se nachází právě v zemích, kam se migranti 

nejčastěji přesouvají za prací. Pokles ekonomik těchto zemí má za následek růst 

nezaměstnanosti a jako první pak o práci přijdou zaměstnanci ze zahraničí. Následkem krize 

se v roce 2009 objem remitencí snížil, viz Ernst a Wahl
123

. Odhaduje se, že došlo k poklesu 

cca o 6 %, což je úbytek asi o 20 mld. USD, viz The World Bank
124

. Je tedy zřejmé, že 

remitence se staly nástrojem prohlubování krize a jejich dopadů, protože pracovníci, kteří se 

musí vrátit do své země, se stávají pro svoji rodinu jen další přítěží.  Je tedy možné uvažovat, 

že snížení objemu remitencí je také jedním z mnoha příčin, proč se řada rodin z rozvojových 

zemí nachází v chudobě.   

Sociální dopady krize  

V reakci na globální krizi došlo v mnoha rozvojových zemích k negativním dopadům 

na dosavadní pokrok, kterého bylo postupně v průběhu 10 let před krizí dosahováno. Je tedy 

vysoce pravděpodobné, že Rozvojové cíle tisíciletí nebudou do roku 2015 naplněny. Podle 

odhadů se jen v roce 2009 dostalo v důsledku krize dalších 50 mil. lidí do extrémní chudoby 

tj. pod 1,25 $ na den, The World Bank
125

. Kdyby však došlo k rychlému hospodářskému 

oživení, tak by se v mnohých rozvojových zemích mohl stav zlepšit. Míra chudoby by se 

v roce 2015 mohla dostat na úroveň 15 %, avšak je zřejmé, že cíl stanovený do roku 2015 

                                                 
121 ERNST, Christoph a Peter WAHL, ref. 108, s. 14 
122 THE WORLD BANK. Migration and Development Brief 11. The World Bank [online].  2009 [cit. 2013-10-7]. Dostupné z: 

http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/MigrationAndDevelopmentBrief11.pdf 
123 ERNST, Christoph a Peter WAHL, ref. 108, s. 15 
124 THE WORLD BANK, ref. 122, s. 14 
125 THE WORLD BANK. The MDGs after the Crisis. The World Bank [online]. 2010 [cit. 2013-10-7]. Dostupné z: 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTDECPROSPECTS/0,,contentMDK:23111853~pagePK:64165401~piPK:64
165026~theSitePK:476883,00.html 
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(20,4 %) by se nepodařilo ani tak naplnit. V případě, že by krize nezastavila rychlý 

ekonomický pokrok, který do roku 2007 rozvojové země vykazovaly, míra extrémní chudoby 

by v roce 2015 dosahovala kolem 14 %. Kdyby tedy rozvojové ekonomiky nebyly krizí 

postiženy, tak by se z extrémní chudoby mohlo vymanit dalších 53 mil. lidí, viz The World 

Bank
126

.  

Na sociální stav populace má rovněž vliv i zvyšující se nezaměstnanost. Podle údajů 

Banky
127

 celosvětová míra nezaměstnanosti vzrostla v roce 2008 o 8,4 mil. (7,4 %). Vliv krize 

na nezaměstnanost byl v jednotlivých regionech a ekonomikách rozdílný, avšak celosvětově 

byly nejvíce zasaženy odvětví orientované na vývoz, tj. těžební či oděvní sektor. Uzavření 

hutí v Demokratické republice Kongo znamenalo ztrátu 100 000 pracovních míst, v Jižní 

Africe bylo propuštěno 40 000 zaměstnanců, což je téměř 10 % pracovní síly, v Zambii 

ztratilo práci 3 000 pracovníků, v Chile 2 000 a v Mongolsku 1 700. Propuštění 

30 000 pracovníků v Kambodži pak nastalo po propouštění v oděvním průmyslu. V Indii 

přišlo v průběhu posledních tří měsíců v roce 2008 o práci více než 500 000 lidí, a to právě 

v sektorech, které se orientují na export, včetně odvětví zpracovávajících drahé kameny 

a šperky i v odvětví aut a textilu. V Číně bylo v souvislosti s krizí uzavřeno 670 000 malých 

a středních podniků a v dubnu 2009 bylo propuštěno dalších 25 mil. migrantů, kteří byli 

nuceni se vrátit zpět do venkovských oblastí Číny. Také na Madagaskaru došlo k propouštění, 

a to v sektorech jako je cestovní ruch a textilní průmysl. Od ledna 2009 došlo k propuštění 

35 000 zaměstnanců. V regionu Evropa a Střední Asie se pak od března 2008 do března 2009 

zvýšila míra registrované nezaměstnanosti cca o 20 %. Státy jako Rusko, Turecko a pobaltské 

ekonomiky byly nezaměstnaností postiženy neobyčejně obrovským nárůstem, a to o více než 

200 % v Lotyšsku a Litvě, 300 % v Estonsku a více než 60 % v Turecku. Míra registrované 

nezaměstnanosti se naopak snížila v Bělorusku, Tádžikistánu, Kosovu, Srbsku a několika 

ostatních státech regionu Evropa a Střední Asie.  

Ekonomický růst  

Krize více zasáhla země vyspělé a rozvíjející se, zatímco země s nízkými příjmy (low 

income countries) tak prudce zasaženy nebyly, protože vykazují slabší vazbu na globální 

ekonomiku. Během posledního čtvrtletí roku 2008 se rozvinuté země potýkaly se snížením 

reálného HDP o 7,5 % a tento trend pokračoval i v průběhu prvního čtvrtletí roku 2009.  

                                                 
126 THE WORLD BANK, ref. 113, s. 11 
127 THE WORLD BANK. Impact of the Financial Crisis on Employment. The World Bank [online]. 2009 [cit. 2013-10-7]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:21039894~menuPK:34480~pagePK:116743~piPK:36693~theSite
PK:4607,00.html 
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V následujícím grafu 3.6 je zachycen růst HDP mezi roky 2004 – 2012 (v %) podle 

výše příjmu zemí.  

Graf 3.6 Růst HDP v průběhu let 2004 – 2012 (v %) 

Zdroj: THE WORLD BANK. Income level - GDP growth (annual %). The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/XT-XD-XM-XN?display=graph; vlastní zpracování 

Z grafu 3.6 je zřejmé, že tempo růstu HDP v rozvojových zemích je v průměru vyšší, 

 než v zemích rozvinutých respektive v zemích s vysokými příjmy je dlouhodobě 

zaznamenáváno nižší tempo růstu. V důsledku hospodářského poklesu, který nastal v roce 

2012 řada z nich včetně některých velkých zemí ve Východní a Jižní Asii a také v Latinské 

Americe přijaly expanzivní měnovou politiku, aby posílily domácí poptávku. Tato reakce 

společně s mírným oživením zahraniční poptávky by měla vést v roce 2013 k oživení jejich 

ekonomik, viz United Nations
128

. Z grafu je dále možné vyčíst, že růst HDP v zemích 

s vysokým příjmem v roce 2007 vykazoval 2,9 %, přičemž v roce 2009 došlo k propadu na 

úroveň – 3,5 %. V případě zemí s vyšším středním příjmem v roce 2007 dosahovalo tempo 

růstu HDP 8,7 %, v roce 2009 pak 2,5 %. Nejmenší dopad tedy měla krize na země s nízkým 

příjmem, což je rovněž možné pozorovat v grafu, protože růst HDP zde v roce 2009 činil 

5,2 %. Od druhé poloviny roku 2009 je pak možné pozorovat mírné globální oživování, které 

pokračovalo i v průběhu první poloviny roku 2010.  

                                                 
128 UNITED NATIONS. World Economic Situation and Prospects 2013: Update as of mid-2013[online]. New York: United Nations, 2013 
[cit. 2013-10-12]. Dostupné z: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp2013/wesp13update.pdf 
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V tab. 3.3 je dále zobrazena výše růstu HDP v jednotlivých světových regionech 

v letech 2004 – 2012 (v %). 

Tab. 3.3 Růst HDP podle jednotlivých regionů v letech 2004 – 2012 (v %)  

Zdroj: THE WORLD BANK. Regions - GDP growth (annutal %). The World Bank [online]. 2013 [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W-4E?display=graph; vlastní úprava 

Z tab. 3.3 je patrné, že dlouhodobě je největší tempo růstu vykazováno v regionu 

Východní Asie a Pacifiku. Největší propad v ekonomice byl pak zaznamenán v roce 2009 

v regionu Evropy a Střední Asie, dále potom v regionu Latinské Ameriky a Karibiku. 

Nejvyšší růst byl naopak v roce 2009 vykazován v regionu Jižní Asie. Bližší informace 

týkající se dalšího vývoje růstu v jednotlivých regionech je uveden v následující podkapitole. 

3.3.2 Výhled růstu pro rozvojové země 

Podle prognóz Banky
129

 se v roce 2013 očekává, že se růst HDP v rozvojových 

zemích bude pohybovat na úrovni 5,1 %, v roce 2014 by podle prognóz mělo dojít k jeho 

navýšení na 5,6 %, v roce 2015 se pak předpokládá jeho výše 5,7 %. V zemích jako je 

Brazílie, Rusko, Indie a Jihoafrická republika se očekává, že růst zůstane na nízké úrovni. 

V případě Východní Asie a Tichomoří docházelo v prvním čtvrtletí roku 2013 k obrovskému 

růstu, nicméně ale oproti roku 2012 byl růst pomalejší. V roce 2013 by se měl růst v těchto 

oblastech zvýšit o 7,3 %, přičemž v roce 2014 a 2015 se pak očekává nárůst na 7,5 %. Slabší 

růst v roce 2013 je spojován s nižším vykazovaným růstem v Číně (7,7 %), kdy se očekává, 

že se postupně zvýší na 8 % v roce 2014. Zpomalení tempa růstu je přisuzováno skutečnosti, 

že druhá největší ekonomika světa se začala více orientovat na domácí spotřebu než na vývoz, 

což až dosud upřednostňovala. Za zmínku stojí fakt, že tempo růstu této ekonomiky 

                                                 
129 THE WORLD BANK GROUP. Developing world faces domestic challenges, as global economy stabilizes. The World Bank [online]. 

2013 [cit. 2013-11-9]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/06/12/Developing-world-faces-domestic-challenges-as-
global-economy-stabilizes 

Region/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Východní Asie a Pacifik 9 9,7 10,8 12,2 8,5 7,5 9,7 8,3 7,5 

Evropa a Střední Asie  8,7 7 7,3 5,7 3,1 -4,8 5,8 6,3 2,1 

Latinská Amerika a Karibik 5,9 4,4 5,6 5,3 3,8 -1,8 5,6 3,9 3 

 Střední východ a Severní       

Afrika 
6,8 4,7 5 5,8 4,2 3,4 4,4 3,1 3,5 

Jižní Asie 7,6 8,8 8,7 9 3,9 7,7 9,4 6,1 3,6 

Subsaharská Afrika 9,3 5,5 6,8 6,8 5 2,1 5 4,4 4,3 
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vykazovalo ve druhém čtvrtletí nejnižší hodnotu za celá dvě desetiletí. V regionu Evropy 

a Střední Asie se pak v roce 2012 růst HDP vyznačoval velkým zpomalením. V roce 2013 se 

však očekává lepší výkonnost zemědělství, snížení zadluženosti a posílení vnější poptávky. 

Podle odhadů by měl růst HDP v roce 2013 činit 2,8 % a v roce 2015 pak 4,2 %. V Latinské 

Americe se očekává v roce 2013 růst HDP 3,3 %, přičemž v roce 2012 činil 3 %. Na růst 

HDP by měly mít vliv i nižší ceny komodit. V regionu Blízkého východu a Severní Afriky by 

mělo v roce 2013 dojít oproti roku 2012 (3,5 % růst) k růstu 2,5 %. Tento pokles odráží již 

druhý rok, kdy je v recesi Írán či také oslabení růstu v Egyptě. V této oblasti však převládá 

také značné politické napětí, protože se schyluje k volbám a referendům a zvýšení 

bezpečnostních rizik má za následek snižování aktivit a pokles investic. V případě regionu 

Jižní Asie lze oproti předchozím rokům v roce 2012 pozorovat značný pokles, a to na 3,6 %. 

Důvodem tohoto propadu je především pokračující zpomalení v Indii, také pomalejší růst na 

Srí Lance a v Bangladéši a stagnující růst v Pákistánu a Nepálu. V roce 2013 se očekává 

nárůst na 5,2 %, v roce 2014 již 6 % a v roce 2015 pak 6,4 %. Očekává se hlavně zvýšení 

vnější poptávky, obvyklé monzuny a postupný nárůst v investičních výdajích. Co se týče 

Indie, tak zde by mělo být v roce 2013 dosaženo růstu 5,7 %, v roce 2014 se očekává 6,5 % 

nárůst a v roce 2015 je pak předpoklad 6,7 %.  Pozitivní dopad na růst by měl mít zejména 

pozitivní pokrok v rámci fiskální konsolidace či omezování strukturálních omezení. 

V Subsaharské Africe byl ekonomický růst stabilní vzhledem k pružné domácí poptávce 

a také docela stále vysokým cenám komodit. Spolu s posílením vnější poptávky se dále 

očekává, že mezi lety 2013 – 2015 bude růst vykazovat cca 5,2 %. Výjimkou je však jižní 

Afrika, kde se v průměru očekává růst 6,2 %.  Je však třeba dodat, že v případě, že by 

v zemích s vysokými příjmy došlo k velmi slabému hospodářskému oživení či výraznému 

snížení cen komodit, nemusely by se tyto vyhlídky naplnit. U některých zemí je možné za 

domácí rizika považovat politické nepokoje či třeba nepříznivé povětrnostní podmínky. 

V současné době lze tvrdit, že svět učinil při zotavování z globální finanční krize 

významný pokrok. Většina rozvojových ekonomik se odrazila ode dna a postupně se snaží 

nastartovat své ekonomiky. Je však třeba uvést, že některé z nich zatím vykazují jen velmi 

pomalý růst. V případě zemí s vysokými příjmy je tendence k posilování ekonomik, ale 

oživení je stále velmi nerovnoměrné. Mezi přetrvávající rizika, se kterými se ekonomiky musí 

neustále potýkat, je vysoká nezaměstnanost, rostoucí dluhy, nízký růst rozvinutých ekonomik 

a rovněž přístup k financování pro rozvojové státy, viz The World Bank Group
130

. 

  

                                                 
130 THE WORLD BANK GROUP.  Topics in Development. Financial crisis: What the World Bank Is Doing. The World Bank [online]. 2013 
[cit. 2013-11-9]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/financialcrisis/bankinitiatives.htm 
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Dílčí shrnutí 

V této kapitole byla nejdříve pozornost zaměřena na přiblížení problematiky 

finančních krizí, přičemž byla nastíněna i jejich odlišná pojetí podle vybraných autorů. Blíže 

již bylo charakterizováno tradiční pojetí finančních krizí, kam se řadí krize měnová, finanční 

a dluhová. V souvislosti s dluhovou krizí se velmi často hovoří o vnější i vnitřní dluhové 

krizi. Vnější dluhová krize je spjata s problémem, kdy dané ekonomiky, soukromé banky 

nebo podniky nejsou schopny splácet svůj zahraniční dluh. Vnitřní dluhová krize pak souvisí 

s předlužeností ekonomik a jejich platební neschopností.  

V další části této práce byl popsán vývoj globální finanční krize, jejíž ohnisko leželo 

v USA. Hlavní úlohu hrála nadměrná úvěrová expanze, kdy v důsledku nízkých úrokových 

sazeb nastolených v USA v roce 2001, lidé měli stále více zájem o levnější hypoteční úvěry. 

Banky jim je bez jakýchkoliv obtíží poskytovaly, avšak o půjčky žádali i lidé, kteří 

nedisponovali zrovna dostatečným finančním obnosem. I přesto však půjčku na dům získali. 

Na počátku byly sazby hypotečních úvěrů nízké, což klienty bank velmi lákalo, avšak 

problém byl v tom, že úroky se mohly postupně navyšovat. Postupem času se tedy ukázalo, že 

řada „rizikových“ klientů bank není nadále schopna své hypotéky splácet. Vrcholem krize je 

často označován rok 2008, kdy došlo k silnému narušení amerického investičního 

bankovnictví a došlo i k zániku některých typů finančních derivátů. USA reagovalo na krizi 

tím způsobem, že bankám poskytlo výhodnější půjčky z rozpočtu státu. Krize finanční se 

nakonec přelila i do finančních sektorů v dalších rozvinutých zemích, čímž se začalo hovořit 

o globální finanční krizi. Poté se krize projevila i ve veřejných financích a šlo již tedy 

o globální ekonomickou krizi. V roce 2010 se pak v rámci Evropy začala projevovat 

i tzv. dluhová krize eurozóny.  

V závěrečné části této kapitoly byly již blíže specifikovány dopady světové krize na 

rozvojové země. Krize, která se tedy prvně negativně projevila hlavně v zemích rozvinutých, 

nepříznivě zasáhla i země rozvojové. Krize a její dopady však byly v jednotlivých zemích 

rozdílné, protože každá ekonomika se vyznačuje jinou geografickou polohou, ekonomiky se 

liší strukturou svého národního hospodářství, politickou a ekonomickou stabilitou i zapojením 

do globální ekonomiky. V rozvojových ekonomikách došlo v reakci na krizi především 

k poklesu přílivu soukromého kapitálu, přímých zahraničních investic, poklesu objemu 

remitencí či navýšení chudoby. Na závěr lze ještě dodat, že ještě předtím, než byly rozvojové 

země zasaženy finanční krizí, se musely potýkat s krizí potravinovou a energetickou. 
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4 Vyhodnocení opatření přijatých Skupinou Světové banky při 

řešení globální finanční krize v rozvojových ekonomikách 

V této kapitole je nejprve představena počáteční odpověď Banky na krizi, na kterou 

dále navazuje nastínění finanční reakce ostatních mezinárodních finančních institucí. V další 

části práce je již stěžejní pozornost věnována samotné reakci Banky. Hlavní roli pak dále 

zaujímají pouze organizace IBRD a IDA, jejichž reakce na krizi byla nejvýznamnější. 

V závěru kapitoly je pak provedeno vyhodnocení opatření přijatých IBRD v reakci na krizi ve 

dvou členských zemích EU, tj. v Maďarsku a Lotyšsku a dále v Turecku a Kazachstánu. 

Maďarsko a Lotyšsko jsou státy, které již v roce 2007, tedy těsně před vypuknutím krize, 

prošly graduací
131

 z IBRD. V reakci na globální finanční krizi však byly nuceny požádat 

Banku znovu o podporu. V příloze 6 je pro zajímavost uveden seznam zemí, které již do 

současnosti graduací u IBRD prošly. Dalšími vybranými státy jsou Turecko a Kazachstán, 

které byly zvoleny z toho důvodu, že leží podobně jako již jmenované státy v regionu Evropy 

a Střední Asie, který byl spolu s regionem Latinské Ameriky zasažen krizí vůbec nejvíce. 

V průběhu FY 2010 získal tento region v rámci pomoci od Banky vůbec nejvyšší podporu ze 

všech regionů a v tomto období získaly největší pomoc právě Turecko a Kazachstán. Tyto dvě 

země udržují rovněž blízké vztahy s EU. Turecko je kandidátským státem na vstup do EU 

a s Kazachstánem jsou vztahy realizovány prostřednictvím Evropské sousedské politiky.  

4.1 Počáteční reakce na krizi 

Globální finanční a hospodářská krize projevující se od roku 2008 se začala velmi 

rychle rozvíjet a šířit. Z jejího rozsahu a hloubky byly zaskočeny jak Banka, tak i celé 

rozvojové společenství včetně IMF. Vzhledem k tomu, že se v té době rozvojové země již 

potýkaly s potravinovou a energetickou krizí, bylo zřejmé, že nástup další krize bude pro tyto 

státy představovat další ohrožení v boji proti chudobě. Banka
132

 v reakci na krizi na výročním 

zasedání v říjnu 2008 uvedla, že je nutné pozornost soustředit na multilaterální přístup 

a IMF poté vyzval k bezodkladné reakci a koordinaci. Bylo tedy důležité, aby odpověď na 

krizi byla globální, koordinovaná a flexibilní. Je však třeba dodat, že v době konání zasedání, 

kdy již byly projevy krize patrné, Banka musela svoji odpověď na krizi teprve jasněji 

                                                 
131 Přechod země ze skupiny zemí přijímajících pomoc do skupiny vyspělých zemí, které se stávají pouhými dárci pomoci a nejsou již 

způsobilé od Banky čerpat půjčky.  
132 THE WORLD BANK GROUP. Assessment of World Bank Group Response. The World Bank [online]. 2010 [cit. 2014-01-28]. Dostupné 

z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTRGFC/0,,print:Y~isCURL:Y~contentMDK:22762425~pagePK:64829573~
piPK:64829550~theSitePK:7476852,00.html 
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formulovat. Lze tedy tvrdit, že v počátečních fázích krize její role za IMF mírně zaostávala. 

Díky tomu, že se krize projevila ve finančním sektoru rozvinutých zemí, bylo při prvotních 

náznacích vedoucí postavení IMF přece jen přirozenější. Banka se však snažila na situaci 

reagovat co nejdříve. 

Ke konci roku 2008 a počátkem roku 2009 byla formulována opatření zahrnující mimo 

jiné předpoklad, že objem nových závazků IBRD, by mohl v reakci na krizi během tří 

následujících let činit přes 100 mld. USD. Včetně skutečnosti, že Banka zdůraznila potřebu 

výrazně navýšit finanční pomoc pro své členské státy, byly dále vytyčeny také dlouhodobé 

priority. Jednalo se především o ochranu nejvíce chudých a ohrožených rozvojových zemí 

před následky krize, zachování dlouhodobých infrastrukturních programů, udržování 

potenciálu pro hospodářský růst tažený soukromým sektorem či tvorbu pracovních příležitostí 

především pomocí malých a středních podniků a mikrofinancování. Na podporu těchto cílů 

Banka reagovala použitím různorodých nástrojů. Jak již bylo zmíněno, tak došlo ke značnému 

nárůstu poskytovaných půjček, a to zejména prostřednictvím IBRD, v zemích se středním 

příjmem. V rámci činnosti IFC byly v reakci na krizi rozvíjeny nové iniciativy v oblastech 

financování obchodu, infrastruktury, kapitalizace bank, mikrofinancování a poradenských 

služeb. MIGA pak svoji pozornost soustředila na záruky poskytované hlavně ve východní 

Evropě. Také se snažila pomoci jak vládám, tak i soukromému sektoru reagovat na krizi díky 

své analytické a poradenské činnosti, viz IEG
133

.  

Dále, ještě než bude stěžejní pozornost upřena na podporu poskytovanou Bankou, 

nelze opomenout fakt, že reakce na krizi byla velmi silná i ze strany dalších mezinárodních 

finančních institucí (International Financial Institutions, dále jen IFIs) a multilaterálních 

rozvojových bank (Multilateral Development Banks, dále jen MDBs). Podpora této skupiny 

finančních institucí byla celkově vůbec největší, a proto jim je v následující části práce také 

věnován prostor.  

Finanční toky dalších IFIs a MDBs v období globální krize 

V tab. 4.1 je již zobrazen objem půjček poskytnutých jednotlivými IFIs a MDBs 

v průběhu krizového období 2008 – 2010 (v mld. USD). V tabulce je rovněž pro přehled 

zobrazena i průměrná výše půjček v předkrizovém období. Lze vidět, že Banka tím, že 

nebývale navýšila objem půjček, reagovala na krizi podobně jako ostatní instituce.  

                                                 
133 INDEPENDENT EVALUATION GROUP. The World Bank Group’s Response to the Global Crisis: Update on an Ongoing IEG 

Evaluation. Evaluation Brief 8 [online]. 1. vyd. Washington, D. C.: The World Bank, 2009 [cit. 2014-01-28]. ISBN 978-1-60244-124-8. 
Dostupné z: http://siteresources.worldbank.org/INTOED/Resources/EB8-web.pdf 
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Tab. 4.1 Objem půjček IFIs a MDBs v průběhu let 2008 – 2010 (v mld. USD) 

Instituce 2005-07 2008 2009 2010 
Průměrná roční 

změna 2005 - 07 vs. 

2008 - 10 (v %) 

Světová banka (IBRD a IDA) 23,3 35,2 55 46,8 96 

Evropská investiční banka 60,6 82,7 110 95,2 58 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj 6,4 7,5 11 12 58 

Asijská rozvojová banka 7,9 10,6 14,1 12,4 58 

Vnitroamerická rozvojová banka 7,5 11,2 15,5 13,4 79 

Africká rozvojová banka 1,5 2,2 5 2 100 

Celkem 107,2 149,4 210,6 181,8 69 

Mezinárodní měnový fond 5,1 49,5 123,3 166 2 131 

Poznámka: Součty v rámci institucí jsou provedeny za kalendářní roky, včetně půjček do zemí, které nejsou způsobilými klienty pro čerpání 
prostředků. 

Zdroj: INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 134, s. 15; vlastní úprava 

Z tab. 4.1 je patrné, že v případě IBRD a IDA, činilo průměrné navýšení pomoci 

v letech 2008-10 ve srovnání s roky 2005-07 celých 96 %, což jak je zřejmé, překročilo objem 

poskytované pomoci ze strany Evropské banky pro obnovu a rozvoj, Vnitroamerické 

rozvojové banky i Asijské rozvojové banky. Naopak jejich odezva byla obdobná reakci 

Africké rozvojové banky. Jak je z tabulky dále zřejmé, tak všechny IFIs i MDBs reagovaly na 

krizi nárůstem finančních prostředků, nicméně je patrné, že jejich podpora byla mnohem nižší 

než v případě IMF. Důležité je v této souvislosti zmínit, že pozornost IMF byla orientována 

jen na vymezený počet států, které však byly postiženy mnohem hůře
134

. Co se pak týče 

portfolia (půjčky, záruky, investice v podobě vlastního kapitálu) zmíněných institucí celkově, 

tak v tab. 4.2 je již vidět, že v roce 2009 byl oproti předchozímu roku zaznamenán jejich 

nárůst o 96,4 mld. USD.  

  

  

                                                 
134 INDEPENDENT EVALUATION GROUP. Phase II: The World Bank Group´s Response to the Global Economic Crisis [online]. 1. vyd. 

Washington, D. C.: The World Bank, 2012 [cit. 2014-02-06]. ISBN 978-1-60244-210-8. Dostupné z: 
http://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/crisis2_full_report.pdf 
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Tab. 4.2 Objem portfolia IFIs a MDBs v průběhu let 2008 – 2009 (v mld. USD) 

Mezinárodní finanční instituce 2008 2009 Zvýšení 

Světová banka (IBRD a IDA) 107,4 121,8 14,4 

Evropská investiční banka 410,6 472,3 61,7 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj 21,7 26,2 4,5 

Asijská rozvojová banka 38,2 44,3 6,1 

Vnitroamerická rozvojová banka 52,2 59 6,8 

Africká rozvojová banka 9,4 12,3 2,9 

Celkem 639,5 735,9 96,4 

Zdroj: INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 133, s. 15; vlastní úprava 

Poznámka: Součty v rámci institucí jsou provedeny za kalendářní roky, včetně půjček do zemí, které nejsou způsobilými klienty pro čerpání 

prostředků. 

Dále je třeba uvést, že v rané fázi krize disponovaly všechny IFIs pouze omezenou 

výší kapitálu, proto již musely v důsledku rozsahu krize požádat o jeho navýšení. To se však 

zpočátku netýkalo Banky ani IMF, což je možné vysvětlit především tím, že v letech před 

krizí půjčovaly obě organizace do zemí se středním příjmem velmi omezené množství půjček 

a měly tedy před krizí poměrně dostatečné množství prostředků. V polovině krize se však 

začaly objevovat obtíže, ale naštěstí v pravý čas získaly všechny instituce souhlas k navýšení 

svých finančních kapacit, viz IEG
135

. V dubnu 2009 se totiž konal summit zemí 

G20 v Londýně a zde došlo k dohodě, že v rámci pomoci světové ekonomice bude navýšena 

úvěrová kapacita pro IMF a další finanční instituce v celkové hodnotě 1,1 bil. USD 

(832 mld. EUR)
136

. Největší objem finančních prostředků byl přislíben na pomoc zemím 

zasažených krizí IMF
137

. Vedoucí představitelé se dohodli především na navýšení zdrojů 

v rámci New Arrangement to Borrow
138

 (dále jen NAB), a to z původních 50 mld. USD na 

500 mld. USD. Dále bylo vyjednáno, že 250 mld. USD bude k dispozici ihned 

prostřednictvím bilaterálních dohod, které má IMF s jednotlivými zeměmi uzavřené. V té 

době již byla podepsána dohoda o zapůjčení 100 mld. USD s Japonskem a rovněž EU 

přislíbila poskytnutí prostředků ve stejné výši. Na summitu bylo dále domluveno, aby ještě 

v rámci NAB došlo k  navýšení prostředků o dalších 250 mld. USD. Celá řada zemí se 

k tomuto kroku vyjádřila přívětivě. Dále nelze opomenout fakt, že poté co se členské státy EU 

                                                 
135 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 134, s. 15 
136 EVROPSKÁ KOMISE. EU v čele skupiny G20 při řešení hospodářské krize. Europa [online]. 2009 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/090406_eu_v_cele_skupiny_g20_pri_reseni_hospodarske_krize_cs.htm 
137 Primárním zdrojem financí IMF jsou příspěvky členských států podle určených kvót.  
138 New Arrangement to Borrow představuje soubor dohod mezi IMF a nyní již 38 členskými státy a institucemi o poskytnutí dodatečných 

zdrojů IMF, z důvodu zajištění stability mezinárodního systému. Před začátkem finanční krize se bilaterální dohody vztahovaly na 
26 partnerů, avšak postupně se rozsah přispěvovatelů rozšířil.  
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dohodly na poskytnutí 100 mld. USD, přidaly se k navýšení dodatečných finančních 

prostředků i další země jako Kanada (10 mld. USD), Jižní Korea (10 mld. USD), Norsko 

(4,5 mld. USD) a Švýcarsko (10 mld. USD).  Také Obamova administrativa se obrátila na 

Kongres, aby schválil navýšení prostředků v objemu 100 mld. USD, viz Nanto
139

.  V roce 

2009 do NAB také poprvé přislíbily pomoc rozvíjející se země, jako Brazílie, Rusko, Indie 

a Čína
140

. Co se týče reakce České republiky, tak vláda v dubnu 2009 schválila pro IMF 

půjčku ve výši 1,03 mld. EUR, viz Jakob a Zúbek
141

.  

 V průběhu krize bylo mimo jiné také schváleno navýšení kapitálu pro MDBs. 

K navýšení kapacity o 200 % došlo u Africké rozvojové banky (70 mld. USD) a Asijské 

rozvojové banky (110 mld. USD), k 70 % navýšení v případě Vnitroamerické rozvojové 

banky (70 mld. USD) a 50 % pro Evropskou banku pro obnovu a rozvoj (14 mld. USD), 

viz IEG
142

. V dubnu 2010 na zasedání IMF a Banky, členské státy IBRD odsouhlasily celkové 

navýšení kapitálu IBRD o 86,2 mld. USD (z toho 5,1 mld. USD tvořil kapitál splacený), 

tj. tedy na 276,1 mld. USD
143

.  

Poté, co byla stručně nastíněna finanční reakce dalších IFIs, je již dále pozornost 

věnována samotné reakci Banky na krizi.   

4.2 Skupina Světové banky a její reakce na krizi  

Na počátku této podkapitoly je nejprve v tab. 4.3 zaznamenána výše finanční podpory, 

kterou se v reakci na krizi zavázaly poskytnout jednotlivé organizace Banky. Zobrazena jsou 

data pro hodnocené období FY 2009 – 2010 a pro srovnání i data za FY 2008.   

  

                                                 
139NANTO, Dick. The Global Financial Crisis: Analysis and Policy Implications. Federation of American Scientists [online]. 2009 [cit. 

2014-04-16]. Dostupné z: http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34742.pdf 
140 IHNED.CZ. Krizový fond MMF se zvýší, může dosáhnout až 600 mld. USD. Ihned.cz[online]. 2009 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://byznys.ihned.cz/c1-39193060-krizovy-fond-mmf-se-zvysi-muze-dosahnout-az-600-miliard-dolaru 
141 JAKOB, Ondřej a Pavel ZÚBEK. Půjčka Mezinárodnímu měnovému fondu. Česká národní banka [online]. 2009 [cit. 2014-04-16]. 
Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2009/090420_cnb_mfcr_imf.html 
142 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 134, s. 15 
143MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Skupina Svetovej banky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky [online]. 
2011 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4502 
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Tab. 4.3 Objem stanovených závazků jednotlivých institucí Banky v průběhu 

FY 2008  2010 (v mld. USD) 

Instituce Banky 2008 2009 2010 

IBRD 13,5 32,9 44,2 

IDA 11,2 14 14,5 

IFC 11,4* 10,5* 12,6* 

MIGA  2,1 1,4 1,5 

Celkem 38,2 58,8 72,8 

Zdroj: INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 112, s. 17; vlastní úprava 

Poznámka: * Pouze vlastní účet. Nezahrnuje 4,8 mld. USD ve FY 2008, 4,5 mld. USD ve FY 2009, 5,4 mld. USD ve FY 2010 

mobilizovaných prostřednictvím syndikátů a strukturovaného financování.  

Z tab. 4.3 vyplývá, že Banka navýšila v průběhu let objem poskytované pomoci na 

rekordní úroveň. Možné je také vyčíst, že výše podpory se napříč jednotlivými institucemi 

lišila. IBRD ve FY 2009 (tj. od 1. července 2008 do 30. června 2009) finanční podporu téměř 

ztrojnásobila. Objem závazků (schválených půjček) činil 32,9 mld. USD, což bylo 

o 19,4 mld. USD více než ve FY 2008 (1. července 2007 – 30. června 2008). Zvýšení podpory 

bylo patrné i u IDA, avšak bylo mírnější než v případě IBRD. Ve FY 2008 činily závazky 

IDA 11,2 mld. USD, v průběhu FY 2009 to pak bylo o 2,8 mld. USD více, tj. 14 mld. USD. 

V případě IBRD a IDA lze tedy tvrdit, že jejich reakce na krizi byla proticyklická, avšak tu 

samou reakci nelze pozorovat u IFC a MIGA. Jelikož v reakci na krizi hrály stěžejní roli, 

v rámci všech jmenovaných organizací Banky, právě IBRD a IDA, v další části práce je 

upřena pozornost právě na tyto dvě instituce.  

K činnosti IFC a MIGA je však ještě možné doplnit informace uvedené v hodnocení 

reakce na krizi Nezávislou hodnotící skupinou Banky, viz IEG
144

, kde je uvedeno, že IFC 

začala v reakci na krizi strukturovat provádění nových iniciativ, i když v průběhu FY 2009 

její nový obchod poklesl o 8%, na 10,5 mld. USD. Také investice směřované do regionu 

Subsaharské Afriky byly na historické úrovni, což odráží i nadále strategické zaměření na 

pohraniční země a regiony. Co se týče MIGA, tak její závazky se ve FY 2009 oproti 

předchozímu období snížily na 1,4 mld. USD, avšak vyšší objem pomoci přetrvával i nadále 

v regionu Evropy a Střední Asie.  

                                                 
144 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113 
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Dále, ještě než bude pozornost věnována pouze činnosti IBRD a IDA, nelze 

opomenout představit tři speciální tematické iniciativy, které Banka vypracovala v reakci na 

krizi. 

4.3 Speciální tematické iniciativy vytvořené v reakci na krizi 

Banka reagovala na krizi také vytvořením tematických iniciativ s cílem posílit 

institucionální priority k ochraně zranitelných skupin, zachování infrastruktury a bezpochyby 

reagovat na potřeby zemí co nejrychleji.  Konkrétně se tedy jednalo o iniciativy the Global 

Food Crisis Response Program (GFRP), the Rapid Social Response Program (RSR) a the 

Infrastructure Recovery and Assets Platform (INFRA).  Těmto třem iniciativám se ve 

stručnosti ve své publikaci věnuje i IEG
145

. The Global Food Crisis Response Program 

(dále jen GFRP) byl v součinnosti s UN a ostatními agenturami zahájen v květnu 2008. Cílem 

jeho vytvoření byla snaha, aby se země dokázaly v co nejkratší době vypořádat s následky 

globální potravinové krize a dlouhodobě zajistit udržitelné dodávky potravin. Díky tomuto 

programu bylo do konce FY 2010 pokryto 55 operací s výší schválených půjček 

1,238 mil. USD a výší plateb 920 mil. USD. Odrazem relativně vysoké míry čerpání (74 %) 

byl významnější podíl operací v rámci rozvojové politiky (Development Policy Operations, 

dále jen DPOs), záchranných operací a rovněž rychlejší platby ze svěřeneckých fondů GFRP 

než v případě IBRD a IDA. Dalším programem byl tzv. The Rapid Social Response 

Program, který byl zahájen v dubnu 2009 a jeho orientace se zaměřovala na záchranné 

sociální sítě, trhy práce i přístup k základním sociálním službám obzvláště v nejméně 

příjmových zemích. Podpora byla zajišťována spolu s přispěním dárců svěřeneckého fondu 

pro diagnostiku a budování kapacit zemí s podporou rychlé sociální reakce formou úvěrů, 

půjček a dotací prostřednictvím IBRD a IDA. V poslední zprávě The Rapid Social Response 

Program o pokroku je uvedeno, že 4 mld. USD tvořily ve FY 2009 a 2010 závazky Banky, 

přičemž v roce 2008 to bylo méně než 1 mld. USD. Třetí program tzv. Infrastructure 

Recovery and Assets Program (INFRA) byl pak založen s cílem pokrývat diagnostiku, 

partnerství a úvěry ve čtyřech sektorech (energie, globální komunikace, doprava, voda). 

Zpravidla jsou tyto oblasti podporovány formou investičních úvěrů. Včetně schválení 

prostředků Radou ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 ve výši 13,4 mld. USD a řízení velkých 

úvěrů IBRD v energetice a dopravě, došlo v průběhu FY 2009 – 2010 ve srovnání s obdobím 

2007 – 2008 ke zvýšení závazků o 77 %, vyplacené částky se pak zvýšily o 40 %.   

                                                 
145 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 21 
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4.4 Reakce na krizi z pohledu IBRD a IDA 

V následujícím grafu 4.1 je pro přehled znázorněno, jak se v průběhu FY 2004 2013 

vyvíjel objem celkových závazků a plateb IBRD a IDA dohromady.  

Graf 4.1 Celkové závazky a platby IBRD a IDA ve FY 2004 – 2013 (v mil. USD) 

Zdroj: THE WORLD BANK. The World Bank Annual reports 2004 – 2013. The World Bank [online]. 2012 [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/0,,menuPK:1397243~pagePK:64168427~piPK:64168435

~theSitePK:1397226,00.html; vlastní zpracování 

Z grafu 4.1 je již lépe vidět skutečnost, že v průběhu FY 2009 začala výše přijatých 

závazků a vyplacených částek lámat rekordy, přičemž ve FY 2010 došlo k jejich dalšímu 

výraznému nárůstu. Podle hodnocení IEG
146

 k tomuto vývoji došlo hlavně z důvodu navýšení 

pomoci zemím se středními příjmy prostřednictvím IBRD. Podpora z IDA, která je 

směřována hlavně do zemí s nízkými příjmy byla nižší než u IBRD, ale v absolutním 

vyjádření ji lze rovněž považovat za silnou. V průběhu FY 2009 – 2010  byly také nově 

stanovené závazky vyšší o 114 %, než tomu bylo ve FY 2007 – 2008. V případě IBRD se její 

závazky mezi dvěma obdobími zvýšily o 193 % a závazky IDA o 24 %. Tuto podobnou 

reakci na krizi, tj. větší pomoc ze strany IBRD a menší podpora IDA, lze spatřit již v dřívější 

východoasijské krizi, která se objevila ve FY 1998 – 1999. IEG dále potvrzuje fakt, že 

relevantnějším měřítkem pro hodnocení reakce na krizi je objem vyplacených prostředků.  

Ve FY 2009 – 2010 byla jejich velikost o 73 % nad jejich úrovní ve FY 2007 – 2008. 

Ve FY 2009 se dostaly na rekordní úroveň, přičemž ta byla dále překonána ve FY 2010 (tento 

růst byl tažený nově schvalovanými půjčkami IBRD na operace ve středněpříjmových 

zemích). Také je třeba uvést, že z 68,1 mld. USD, které byly vyplaceny v průběhu 

                                                 
146 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 18 
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FY 20092010, bylo okolo 57 % (38,8 mld. USD) v rámci nových závazků, které byly 

přislíbeny ve FY 2009 – 2010 a 43 % z této částky (tj. 29,3 mld. USD) připadlo na staré 

závazky schválené před těmito lety. Je však třeba uvést na pravou míru, že mezi IBRD a IDA 

existovaly určité rozdíly. V případě IBRD plynulo 66 % plateb z nových závazků, avšak 

v rámci IDA to bylo pouhých 37 %. Velká část plateb z nových závazků pak pochází v rámci  

DPOs. 

Reakce podle regionů 

V následující tab. 4.4 je možné pozorovat, jak se v průběhu FY 2007 – 2010 měnily 

podíly bankovních půjček v jednotlivých světových regionech. 

Tab. 4.4 Regionální podíly bankovních půjček ve FY 2007 – 2010 (v %) 

Region 
Závazky Vyplacené částky 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

 Východní Asie  

a Tichomoří 
16 18 17 13 17 18 17 14 

Evropa a Střední Asie 15 17 20 18 15 16 19 20 

Latinská Amerika  

a Karibik 
19 19 30 24 19 17 29 29 

Střední východ  

a Severní Afrika 
4 6 4 6 9 6 5 6 

Jižní Asie 23 17 12 19 21 18 14 16 

Subsaharská Afrika 23 23 17 19 20 24 16 15 

Zdroj: INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 19; vlastní úprava 

Z tab. 4.4 je patrné, že v průběhu FY 2009 – 2010 došlo ve srovnání s předchozími 

roky k navýšení podílu závazků v regionech Latinské Ameriky a Karibiku a dále v regionu 

Evropy a Střední Asie. Tyto dva regiony byly krizí zasaženy nejvíce a směřovalo do nich 

nejvíce pomoci z IBRD, a to převážně v rámci DPOs. Naopak v regionech Subsaharské 

Afriky a Východní Asie a Pacifiku lze pozorovat, že objem schválených půjček poklesl. Podíl 

na Středním východě a v Severní Africe zůstal v podstatě beze změn a v regionu Jižní Asie 

bylo v roce 2009 zaznamenáno snížení podílu závazků, přičemž v roce 2010 lze pozorovat 

opět jistý nárůst. Snížení podílu v Subsaharské Africe lze přičítat silnému nárůstu půjček 

poskytovaných IBRD oproti IDA, proto tento pokles nelze vnímat jako fakt, že by se pomoc 

ze strany IDA snížila. Co se pak týče nárůstu závazků v Subsaharské Africe v roce 2010, 
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může za to skutečnost, že IBRD v dubnu schválila velkou půjčku do Jižní Afriky, konkrétně 

ve výši 3,75 mld. USD. V tabulce lze rovněž pozorovat, že v regionu Jižní Asie byl 

zaznamenán ve FY 2010 nárůst schválených půjček. Tato skutečnost je odrazem reakce 

IBRD, která souvisí s vývojem v Indii, kdy vyplatila 2 mld. USD v rámci DPOs na reformu 

finančního sektoru. Mimo jiné také schválila 3,3 mld. USD v podobě investičního úvěru, 

avšak pouze nepatrná část byla z této výše stanovených závazků skutečně vyplacena. To je 

také hlavní důvod, proč velikost plateb v tomto regionu neodpovídá schválenému podílu 

závazků. Reakce IDA pak rovněž souvisí se situací v Indii a Pákistánu. V tab. 4.4 je také 

zaznamenáno, že v roce 2010 v regionu Jižní Asie a Subsaharské Afriky byly podíly 

vyplacených částek nižší než původně stanovené závazky. Je to způsobeno hlavně pomalejším 

vyplácením finančních prostředků v rámci investičních úvěrů, které byly schváleny již 

v dřívějších letech, viz IEG
147

.  

Co se týče reakce IBRD a IDA dohromady, lze shrnout, že k nárůstu půjček došlo ve 

všech skupinách zemí, avšak více pomoci bylo směřováno do zemí s nejhoršími dopady krize. 

Rozdíly byly patrné zvláště u vyplacených plateb. IEG
148

 uvádí, že podle toho jak hluboce 

byly postižené země krizí zasaženy, byly rozčleněny do tří kategorií.  Země, jejichž HDP klesl 

mezi předkrizovým obdobím (2006 – 2007) a pokrizovém období (2009-2010) o více než 

5 %, spadaly do skupiny nejvíce postižených zemí. Patří zde 29 států a mezi zmíněnými 

obdobími se vyplacené prostředky pro tyto země zvýšily o 133 %. Platby, které směřovaly do 

51 zemí, zařazených do skupiny nejméně postižených zemí, tj. těch, jejichž HDP buď vzrostl 

nebo poklesl, o méně než 2 %, dosáhly mezi obdobími pouze 30 % nárůstu. Ve třetí skupině, 

tj. mírně postižených zemích byl zaznamenán nárůst o 82 %. Pokud se však pozornost 

v jednotlivých regionech zaměří jen na reakci IBRD, lze tvrdit, že rozložení pomoci je 

obdobné jako v případě Banky jako celku. V rámci její pomoci činil mezi dvěma obdobími 

nárůst plateb 146 % pro nejvíce zasažené země a oproti tomu pro nejméně postižené země 

77 %. Průměrné navýšení plateb mezi obdobími pak činilo 125 %. V rámci pomoci IDA však 

nebyl zaznamenán žádný výrazný výkyv ve vyplácení podpory, ve všech třech kategoriích byl 

nárůst vyplacených prostředků velmi analogický. U zemí nejvíce zasažených krizí došlo 

k nárůstu o 14 %, u méně postižených států pak o 20 % a u těch nejméně zasažených to bylo 

o 15 %. Průměrně se pak mezi dvěma obdobími pohyboval nárůst o 17 %.  

                                                 
147 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 19 
148 Tamtéž 
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Poté, co již nyní došlo k seznámení se se situací v jednotlivých regionech světa, nesmí 

chybět nástin intenzity reakce na krizi podle vybraných odvětví. 

Odvětvové a tématické zaměření 

Podle hodnocení IEG
149

, pět odvětví (hospodářská politika, sociální ochrana, finanční 

sektor, infrastruktura a sektor životního prostředí) tvořilo nejvýznamnější podíl na nárůstu 

závazků mezi FY 2009 2010 a 2007-2008 (562 mld. USD). To samé platí i v případě 

plateb (28,8 mld. USD). Pro sektor infrastruktury bylo význačné, že v jeho rámci bylo 

dosaženo nejvýznamnějšího navýšení úvěrových závazků, zaznamenávající značně silné 

výsledky v průběhu čtvrtého čtvrtletí FY 2010. V rámci hospodářské politiky byl pak 

zaznamenán největší nárůst ve formě plateb. Důležité je však zmínit, že finanční pomoc byla 

pro sektor infrastruktury orientována v rámci střednědobého či dlouhodobého horizontu, a to 

prostřednictvím investičních úvěrů. Ovšem pomoc směřovaná na podporu hospodářské 

politiky byla zaměřena hlavně v krátkodobém časovém rámci a finance plynuly v rámci 

DPOs. Hospodářská politika se vyznačovala 23 % navýšením (13,1 mld. USD) v závazcích 

IBRD a IDA a 28 % nárůstem (8,1 mld. USD) v platbách. Podpora byla směřována hlavně na 

politické reformy orientované na zlepšení fiskální udržitelnosti, dále kvalitu veřejných výdajů 

a vnější konkurenceschopnosti. Týkalo se to zemí jako Brazílie, Guatemala, Indonésie, Irák, 

Jamajka, Mauricius, Srbsko, Tunisko a Ukrajina. Nicméně také úvěrové operace realizované 

v Polsku, Turecku a Vietnamu napomohly zlepšit situaci na jejich trhu práce.  

V případě sociální ochrany činila výše závazků 13,3 % navýšení (7,5 mld. USD), 

včetně DPOs a podpory investičního úvěrování pro programy sociální ochrany, které byly 

cíleny pro země jako je Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kolumbie, Etiopie, Lotyšsko, 

Mexiko, Nepál, Pákistán, Panama a Filipíny. Pomoc pro tento sektor však byla koncentrována 

v několika velkých půjčkách a skoro 60 % z této pomoci směřovalo do tří států 

podporovaných IBRD (tj. Kolumbie, Mexika a Polska) a jednoho klientského státu IDA, a to 

Etiopie. Dále je třeba zmínit se o finančním sektoru, který v závazcích zaznamenal nárůst 

16 % (8,8 mld. USD). Větší část půjček pak byla akceptována ve FY 2010 a díky nim byla 

pomoc směřována na podporu rozvoje finančního sektoru nebo také reforem v Maďarsku, 

Indii, Lotyšsku, Mexiku, Nigérii a Turecku. Podpora plynula jak v rámci úvěrových linek, tak 

v rámci prostředků vyčleněných na DPOs. Další významné odvětví – infrastruktura, se na 

celkovém zvýšení závazků Banky podílela 29 % (16,4 mld. USD), přičemž stěžejní nárůst byl 

                                                 
149 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 20 - 21 
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zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí FY 2010. Navýšení bylo zapříčiněno hlavně nárůstem 

závazků investičních úvěrů pro oblast dopravy (ve výši 4 mld. USD a 11,1 mld. USD na 

energii), a to díky velkým úvěrům do Egypta, Indie, Kazachstánu, Mexika, Jižní Afriky 

a Turecka. V odvětví infrastruktury byl pak zaznamenán nižší podíl nárůstu plateb, a to 

konkrétně o 18 %. V posledním zmíněném odvětví tj. životního prostředí, bylo dosaženo 6 % 

nárůstu schválených půjček (3,4 mld. USD) a mimo jiné zde byly také obsaženy zelené 

programy v Brazílii, Kolumbii, Mexiku a Peru, viz IEG
150

.  

Porovnání investičních úvěrů a DPOs 

Pro posouzení toho, jaký prospěch mělo v reakci na krizi navýšení finanční pomoci, 

byla situace vyhodnocena pomocí čerpání „nových“ a „starých“ půjček. V tab. 4.5 jsou 

v prvních dvou sloupcích zachyceny celkové závazky a platby provedené v průběhu 

FY 2009 – 2010. V dalších dvou sloupcích je pak možné vidět rozloženou výši plateb, které 

byly vypláceny ze starých půjček a úvěrů (tj. schváleny před FY 2009) a platby nových 

půjček a úvěrů (schválených v průběhu FY 2009 – 2010). 

Tab. 4.5 Vyplacené částky: DPOs a investiční úvěry (v mld. USD) 

  

Celkové 

závazky 
(FY 2009 - 2010) 

Celkové platby  
(FY 2009 - 2010) 

Čerpání starých 

závazků  
(před FY 2009-2010) 

Čerpání nových 

závazků  
(během FY 2009 - 2010) 

Celkem 105,6 68,1 29,3 38,8 

DPO 41,3 31,7 2,7 29,0 

Investiční 

úvěry 
64,3 36,4 26,6 9,8 

IBRD celkem 77,1 47,4 16,3 31,2 

IBRD DPO 36,1 26,6 2,2 24,4 

IBRD investiční 

úvěry 
41,0 20,9 14,1 6,8 

IDA celkem 28,5 20,6 13,0 7,6 

IDA DPO 5,2 5,1 0,5 4,6 

IDA investiční 

úvěry 
23,4 15,5 12,5 3,0 

Zdroj: INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 22; vlastní úprava 
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V tab. 4.5 je možné pozorovat, že z celkového objemu vyplacených plateb 

(68,1 mld. USD) ve FY 2009 – 2010 pocházelo 29,3 mld. USD (43 %) ze závazků, které byly 

schváleny v letech před FY 2009 a 38,8 mld. USD (57 %) bylo ze závazků, které byly 

schváleny v průběhu FY 2009 – 2010. Z tabulky je také vidět okolnosti týkající se podílů 

investičních úvěrů a DPOs. V případě DPOs pocházelo 29 mld. USD (91 %) ze závazků 

schválených v průběhu hodnoceného období. Pro investiční operace to pak bylo 9,8 mld. USD 

(27 %), které plynuly ze závazků během daného období. 73 % plateb v rámci investičních 

úvěrů pocházelo z portfolia půjček a úvěrů, které byly schváleny ještě předtím, než krize 

vypukla. V průběhu FY 2009 – 2010 se investiční úvěry podílely 61 % na závazcích 

a 53 % plateb, avšak DPOs představovaly 39 % a 47 %. Důležité je však připomenout, že 

podíly jsou mezi IBRD a IDA rozdílné. Co se týče IBRD tak DPOs pokrývaly 47 % závazků 

a 56 % plateb, ale u IDA lze zaznamenat skutečnost, že závazky v rámci DPOs byly pod 25 % 

a vyplacené prostředky byly nižší než 30 %. Z tabulky je také patrné, že závazky IBRD DPO 

dosáhly v průběhu FY 2009 – 2010 úrovně 36,1 mld. USD, což je oproti FY 2007 – 2008 až 

čtyřnásobek. Rovněž je třeba zmínit, že celková suma pro FY 2009 – 2010 zahrnovala také 

4,9 mld. USD, které byly schváleny v rámci odložené možnosti čerpání (Deferred drawdown 

option, dále jen DDO) a 1,1 mld. USD bylo vyplaceno. Tento směr odráží závazky IBRD ve 

formě DPO především na pomoc v Brazílii, Kolumbii, Maďarsku, Indii, Indonésii, Mexiku, 

Peru, Polsku, Turecku a Ukrajině (v několika málo případech včetně využití DDO, což bylo 

aplikováno v menších operacích pro Bulharsko, Costa Ricu a Mauricius). Naopak co se týče 

celkových závazků IDA, tak v rámci DPO činila jejich výše 5,2 mld. USD během 

hodnocených let, což bylo oproti FY 2007-2008 snížení o 2,4 %. Více než polovina částky 

plynula v podobě úvěrů do čtyř zemí, a to Nigérie, Pákistánu, Tanzanie a Vietnamu. S DPOs 

se pak jednalo o další země v regionu Subsaharské Afriky (Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, 

Ghana, Mosambik a Rwanda) a Jižní Asii (Afghánistán, Bangladéš, Bhútán a Maledivy), 

viz IEG
151

.  

Jelikož krize nejvíce postihla země se středním příjmem, které jsou způsobilé čerpat 

pomoc od IBRD, nadále je v práci pozornost věnována pouze této organizaci. 

                                                 
151 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 22 
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Nástroje IBRD v reakci na krizi  

IBRD reagovala na globální finanční krizi zavedením nových typů nástrojů. Zavedla 

tzv. flexibilní půjčku, dále nástroj zaměřený na odloženou možnost čerpání či The Special 

Development Policy Lending.   

Standardní produkt – Flexibilní půjčka IBRD 

 Zprvu je třeba uvést, že úvěrové podmínky IBRD a nástroje použité v průběhu krize 

reflektují pozadí z let těsně před krizí, kdy objem půjček poskytovaný členským zemím 

(v rámci IBRD) byl velmi nízký. Tvořily cca 53 % celkového objemu poskytovaných půjček, 

přičemž v roce 2001 činila jejich výše přibližně 63 %. Ještě než také propukla krize, tak 

některé více zadlužené země např. Mexiko, měly své půjčky předplacené a Banka zkoumala 

cesty, jak je zapojit v rámci klientely IBRD a zemí se středními příjmy. Návrhy na změny 

byly v souladu se silnou kapitálovou pozicí Banky a rezervami a zčásti odrážely i vyšší ceny 

úvěrů IBRD ve srovnání s nižšími cenami u ostatních MDBs. Nakonec tedy došlo k tomu, že 

opatření cílená na zmenšení nákladů na půjčky pro země se středními příjmy bylo přijato 

krátce před začátkem krize. Díky nově stanoveným podmínkám, schválených v roce 2007, 

byly navrženy postupy jak zjednodušit a konsolidovat předcházející produkty, kde byla 

splatnost a doba odkladu půjček rozdílná podle produktů a také příjmové úrovně klientů, do 

jednotné průměrné/konečné doby splatnosti s limitem do 18/30 let pro všechny typy dlužníků. 

U ostatních MDBs byla v té době stanovena kratší doba (12 – 25 let), avšak to nebyl zas tak 

výrazný rozdíl. V průměru to znamenalo významné rozšíření doby splatnosti
152

 produktů 

IBRD, viz IEG
153

. Poté co se projevila krize, tak IBRD začala poskytovat velké objemy 

půjček s historicky nízkými sazbami a náklady na ně byly rovněž nižší než v případě jiných 

IFIs. Zčásti na to měly vliv rekordně nízké úrokové sazby na trhu, na které je tvorba cen 

IBRD odkazována a také proto, že v období před krizí bylo z její strany poskytováno jen 

menší množštví půjček. Náklady nových půjček se pohybovaly v průměru o 25 bazických 

bodů nad referenční sazbou LIBOR (London interbank offered rate). V srpnu 2009 došlo 

k nárůstu o 20 bazických bodů, viz IEG
154

.  

                                                 
152 Na půjčky s fixním spreadem se průměrná a konečná doba splatnosti pohybovala od 10,25 – 14,25 více než 25 let a půjčky s variabilním 

spreadem byly poskytovány s dobou odkladu 3 – 5 let a konečná doba splatnosti se pohybovala mezi 15 20 lety. (Spread představuje rozdíl 

mezi nákupním a prodejním kurzem).  
153 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 35 
154 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 134, s. 16 
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Odložená možnost čerpání  

DDO je nástroj, který byl prvně představen již v roce 2001. Jeho revize následně vedla 

k nárůstu jeho používání v průběhu krize. Mezi dubnem 2008 až prosincem 2009 se jich 

rozšířilo sedmnáct s celkovou výší podpory cca 6 mld. USD. Větší polovina (3,2 mld. USD) 

však nebyla vyplacena. Původně byl vytyčen jako nástroj řízení rizik v klientských zemích 

IBRD, které vykazovaly nestabilní přístup na finanční trh. V případě použití DDO je nyní 

umožněno, že klient IBRD může odložit platbu v rámci úvěru na rozvojovou politiku 

(Development Policy Loan, dále jen DPL) až na tři roky, přičemž je možné tuto dobu ještě 

znovu o tři roky prodloužit, pokud to schválí Rada, viz Banka
155

. Podle IEG
156

, byla tato 

forma opatření využívána především v Latinské Americe a Karibiku, avšak použita byla 

i v Indonésii, Bulharsku a na Mauriciu.  

The Special Development Policy Lending   

Původně se jednalo o specifický krizový nástroj, který byl určen jen pro klientské 

země IBRD, potýkající se s krizí a mající zásadní strukturální a sociální problémy nebo pokud 

zemím krize hrozila a byla zde potřeba mimořádné finanční podpory, viz Banka
157

. Nakonec 

byl v době krize tento typ úvěru použit pouze pro země, které prošly graduací. Tyto země 

představují zvláštní problém kvůli absenci pokynů pro poskytování úvěrů pro bývalé země, 

které byly dříve způsobilé čerpat z IBRD. Jako příklad lze uvést např. právě Maďarsko 

a Lotyšsko, o kterých je více pojednáno v následující kapitole
158

.  

4.5 Pomoc směřovaná do členských zemí EU  

Jak již bylo zmiňováno, region Evropy a Střední Asie byl společně s regionem 

Latinské Ameriky a Karibiku zasažen krizí vůbec nejvíce. V následující části práce je již 

pozornost věnována pouze regionu Evropy a Střední Asie, který v průběhu FY 2010 získal od 

Banky celkově největší objem finanční pomoci. Region byl také vybrán pro svoji významnou 

polohu. Podle členění Banky do tohoto regionu spadá 30 zemí, včetně České republiky 

a dalších deseti členských států EU, jejichž výčet byl již představen v podkapitole 2.4.3 Banka 

                                                 
155 THE WORLD BANK GROUP. Proposal to enhance : IBRD deferred drawdown option (DDO) and to introduce a DDO option for 

catastrophic risk. The World Bank Group [online].  2008 [cit. 2014-02-16]. Dostupné z: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2008/01/8990644/proposal-enhance-ibrd-deferred-drawdown-option-ddo-introduce-ddo-option-
catastrophic-risk-proposal-enhance-ibrd-deferred-drawdown-option-ddo-introduce-ddo-option-catastrophic-risk 
156 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 134, s. 38 
157 THE WORLD BANK GROUP. OP 8.60 – Development Policy Lending: Option. The World Bank Group [online].  2004 [cit. 2014-02-
24]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTOPMANUAL/0,,contentMDK:20471192~pagePK:64141

683~piPK:64141620~theSitePK:502184,00.html 
158 THE WORLD BANK GROUP, ref. 157 
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a EU. Banka tedy jako globální multilaterální instituce spolupracuje i se zeměmi EU, avšak 

nejaktivnější postoj zaujímá v zemích, které do EU vstoupily po roce 2000, včetně Bulharska, 

Chorvatska, Polska a Rumunska
159

. Tyto čtyři zmíněné země stále zůstávají čistými příjemci 

z IBRD, což znamená, že dosud neprošly graduací. V průběhu FY 2010 – 2013 se Banka 

zavázala, že těmto čtyřem zemím poskytne okolo 9,5 mld. USD (konkrétně od 4,8 mld. USD 

v Polsku až 119 mld. USD v Bulharsku). Prostřednictvím kombinace finančních nástrojů jako 

jsou investiční úvěry, úvěry na rozvojovou politiku či záruky, se pomoc Banky zaměřovala 

hlavně na posílení řízení veřejného sektoru a veřejných financí, zlepšení situace v sektoru 

zdravotnictví a vzdělání. Dále se zaměřovala na podporu sociálního začlenění a zvyšování 

konkurenceschopnosti
160

.  

V následující části práce je již provedeno vyhodnocení opatření přijatých IBRD 

v Maďarsku a Lotyšsku.  

4.5.1 Vyhodnocení opatření přijatých IBRD v Maďarsku 

V průběhu let 2007 a 2008 tamní vláda vyvíjela významné úsilí k řešení vážné fiskální 

a makroekonomické nerovnováhy, se kterou se ekonomika potýkala od první poloviny tohoto 

desetiletí (problémem byl hlavně vysoký deficit veřejných financí a běžného účtu), 

viz Pollner
161

. O tom, že se maďarská ekonomika s těmito potížemi potýká již několik let, 

bylo zřejmé, avšak až finanční krize, která se do Maďarska přelila prostřednictvím finančních 

a obchodních kanálů, znamenala pro její ekonomiku závažnější důsledky. Hlavní příčinou byl 

především fakt, že tato země měla vysokou potřebu zahraničního financování svých 

deficitů
162

. Poté, co v důsledku krize došlo k omezení přístupu země k externímu financování, 

byla nucena požádat o pomoc, viz The World Bank
163

.  

Podle IEG
164

, bylo Maďarsko jednou z prvních rozvíjejících se ekonomik, které byly 

krizí zasaženy. Již v říjnu 2008 byly znatelné tvrdé dopady na její ekonomiku. I přestože tedy 

 Maďarsko v roce 2007 prošlo graduací z IBRD, v dubnu 2008 začaly probíhat diskuse 

týkající se případné pomoci i ze strany Banky. V projektové dokumentaci byla navrhnuta 

                                                 
159 THE WORLD BANK. European Union Member States Overview. The World Bank Group [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/country/eumemberstates/overview 
160THE WORLD BANK, ref. 159  
161 POLLNER, John Daniel. Hungary – Financial Sector and Macro Stability Policy Loan. The World Bank Group [online]. 2014 [cit. 2014-

04-16]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/projects/P114991/hungary-financial-sector-macro-stability-loan-dpl?lang=en&tab=overview 
162 VITAMVÁSOVÁ, Lucie. Na Maďarsko doléhá krize na finančních trzích. IDNES.cz [online]. 2008 [cit. 2014-04-17]. Dostupné z: 

http://finance.idnes.cz/na-madarsko-doleha-krize-na-financnich-trzich-fn5-/inv.aspx?c=A081025_115950_inv_hla 
163 THE WORLD BANK. Hungary - Financial Sector and Macro Stability Loan (DPL) Project. The World Bank Group [online]. 2009 [cit. 
2014-04-16]. Dostupné z: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2009/08/13/000333038_20090813005855/Rendered/PDF/499340Hungar

y01ctor0rev10Box341971B.pdf 
164 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 49 
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pomoc ve formě DPO prostřednictvím jediné tranše ve výši 500 mil. EUR, avšak bylo dále 

uvedeno, že projekt nelze chápat jako krizovou pomoc a pokud by Maďarsko zasáhla krize, 

tak EC či IMF musí hrát stěžejní roli, co se týče nabídnutí pomoci k zajištění případné 

stability. Nicméně v důsledku obav vrcholového vedení Banky a některých akcionářů, také 

IMF a EC a rovněž kvůli poklesu zájmu státních orgánů se od tohoto zákroku odstoupilo 

v červnu, potom co maďarská vláda zahájila úspěšnou emisi dluhopisů ve výši 1,5 mld. EUR. 

Když však ekonomiku postihla krize, tak se IMF, EC a Banka zavázaly k poskytnutí 

záchranného balíčku ve výši téměř 20 mld. EUR. Mezi Bankou a tamní vládou však probíhaly 

vleklé diskuse, především o podmínkách navrhovaného úvěru. V únoru 2009 bylo navženo, že 

doba splatnosti úvěru bude činit 5 – 7 let s počátečním poplatkem 1 % a 2 % fixním spreadem 

nad referenční sazbou LIBOR. Maďarské vládě se však tato nabídka nezamlouvala. Snažila se 

hledat příznivější podmínky, proto také další přípravu pozastavila. V dubnu 2009 se však 

nová vláda rozhodla, že s Bankou znovu zahájí jednání o úvěru, včetně debaty o jeho 

konkrétních podmínkách. Vláda však požadovala, aby Banka nabízené podmínky dostatečně 

odůvodnila.  

Rada výkonných ředitelů nakonec 22. září 2009 pomoc ve výši 1,4 mld. USD 

(1 mld. EUR) v rámci Finacial Sector and Macro Stability Loan, schválilo. V tab. 4.6 jsou již 

zobrazeny základní údaje týkající se daného úvěru, který byl připraven, jak už bylo zmíněno, 

jako součást balíčku mezinárodní podpory financované společně IMF (12,3 mld. EUR), 

EU (6,5 mld. EUR) a Bankou (1 mld. EUR), viz Jones
165

.  

Tab. 4.6 Základní údaje o projektu 

Název projektu Financial Sector and Macro Stability Policy Loan 

Identifikační číslo projektu P114991 

Status uzavřeno 

Datum schválení 22. září 2009 

Datum uzávěrky 31. prosince 2010 

Schválená půjčka 1413,21 mil. USD 

Příjemce půjčky Ministerstvo financí 

Poskytovatel půjčky IBRD 

Vyplacená platba 0 mil. USD 

Typ půjčky Fixní spread 

Míra úročení 0 

Zdroj: POLLNER, John Daniel, ref. 161 

                                                 
165JONES, Michael.  World Bank Contributes To International Support Package For Hungary. The World Bank Group [online]. 2010 [cit. 

2014-04-16]. Dostupné z: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:22323574~menuPK:2246556~pagePK:2865106~
piPK:2865128~theSitePK:258599,00.html 
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Účelem Financial Sector and Macro Stability Policy Loan bylo podpořit fiskální 

reformy, které byly navrženy s cílem zajistit dlouhodobou fiskální a makroekonomickou 

udržitelnost a obnovit důvěru investorů, zlepšit přístup vlády, bank a podnikatelského sektoru 

k vnějšímu financování, podpořit program finanční stability, jehož účelem bylo zajistit 

odpovídající úroveň likvidity a zdravého kapitálového polštáře schopného absorbovat dopady 

mezinárodní krize a poklesu hospodářské aktivity. Dále bylo cílem podpořit důchodovou 

reformu a snižování nákladů a prevence vzniku deficitu ve zdravotnictví při současném 

zajištění přístupu ke zdravotní péči
166

. Z tab. 4.6 je patrné, že v rámci tohoto úvěru nebyla 

v reakci na finanční krizi vyplacena Maďarsku žádná částka.  

Podle IEG
167

 Rada výkonných ředitelů sice finanční podporu schválila v září 2009, za 

negativum lze však považovat fakt, že to bylo již v době, kdy už dřívější obavy z likvidity 

byly vyřešeny. Maďarsko se totiž v červenci 2009 vrátilo na finanční trhy s úspěšnou emisí 

dluhopisů a IMF a EC v té době vyplatily Maďarsku již třetí tranši
168

, následně byla ze strany 

IMF vyplacena i čtvrtá tranše. Půjčka od IBRD se tedy začala jevit jako nepotřebná, a proto 

nakonec půjčka ve výši 1,4 mld. USD nebyla Maďarsku poskytnuta.  

Problémy, které měly za následek zpoždění pomoci 

Jelikož Maďarsko bylo prvním případem, kdy byla zemi, která již prošla graduací 

schválena půjčka za zvláštních podmínek v důsledku finanční krize, byla nucena čelit 

neobvyklé situaci. Prvně vůbec rozhodnutí o tom, zda by Banka měla poskytnout půjčku 

zemi, která již prošla graduací z IBRD. Tato skutečnost měla vliv na zpoždění účasti Banky 

v nejčasnějších fázích, kdy již probíhaly přípravy maďarského programu. Dále speciální 

cenové podmínky, které byly Bankou navrženy, neměly u maďarské vlády podporu, což mělo 

za následek zpoždění prezentace dohodnutých podmínek v Radě výkonných ředitelů 

a následném schválení půjčky. Jakmile byl však tento obecný přístup k získání podpory pro 

tuto skupinu zemí vyřešen, Banka již byla schopna reagovat na konkrétní situace 

v postižených zemích rychleji. Ve stejný den, kdy byla schválena půjčka pro Maďarsko, Rada 

výkonných ředitelů schválila za podobných podmínek pomoc také pro Lotyšsko, což tedy 

byla další země, která v roce 2007 prošla graduací. V případě Lotyšska však byla podpora od 

                                                 
166 POLLNER, John Daniel, ref. 161 
167 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 49 
168Pod pojmem tranše se rozumí čerpání dohodnuté půjčky nebo její části.   
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Banky podepsána dva dny po jejím schválení a finanční prostředky byly vyplaceny v plné 

výši, viz IEG
169

.  

Co se týče celkového vyhodnocení reakce Banky v Maďarsku, je třeba její pomalou 

reakci posuzovat odděleně od kvality a zpracování návrhu operace, protože tento projekt DPL 

byl navržen velmi pečlivě. Na jednání Rady bylo kladně hodnoceno zejména kvalitní 

zpracování hloubkové analýzy. Maďarsko se také zabývalo realizací všech politických 

opatření, která byla v programovém dokumentu stanovena. Závěrem lze dodat, že pomoc 

směřovaná prostřednictvím Banky do Maďarska, byla vnímána jako přidaná hodnota 

k reformám realizovaných IMF a EU. Stěžejní úlohu hrál totiž při poskytování pomoci 

Maďarsku právě IMF, který byl vedoucí celé „záchranné mise“. Spolupráce Banky, IMF a EU 

byla přesto jako celek považována za úspěšnou.  

4.5.2 Vyhodnocení opatření přijatých IBRD v Lotyšsku 

Poté, co Lotyšsko vstoupilo v roce 2004 do EU, potýkala se jeho ekonomika s velmi 

výrazným ekonomickým růstem přes 10 % ročně. Růst byl tažen převážně domácí poptávkou, 

podporovaný rychlým nárůstem úvěrů a vysokým reálným zvýšením mezd (o 20 %). Lotyšská 

ekonomika tedy čelila značnému přehřívání. Tato situace měla vliv na vytvoření realitní 

bubliny. Finanční krize, která přišla z USA, zasáhla ekonomiku Lotyšska velmi zásadně. 

Došlo nejen k rapidnímu poklesu HDP a růstu nezaměstnanosti, ale také se projevila bankovní 

krize, která nabyla ještě většího rozměru v důsledku kolapsu trhu s nemovitostmi. Nedůvěra 

doprovázená výběrem velkého objemu kapitálu z druhé největší banky Lotyšska (Parex Bank) 

způsobila, že banka byla nucena požádat o pomoc vládu. Podpora dosáhla výše 19 % rozpočtu 

lotyšské ekonomiky. Lotyšsko se tedy v důsledku této nepříznivé situace obrátilo o pomoc na 

IMF a EU. Na záchranném balíčku se rovněž podílela i Banka, která se zavázala Lotyšsku 

poskytnout 283 mil. USD. Hlavní podmínkou pro získání záchranného balíčku ve výši 

7,5 mld. EUR bylo, aby Lotyšsko začalo realizovat úsporná opatření. Centrální vláda tedy 

začala snižovat výdaje. O 30 % se snížily platy a penze, rovněž došlo na pokles výdajů 

v rámci všech vládních resortů. Reformou prošel i zdravotní a vzdělávací systém. Úspěchy na 

sebe nenechaly dlouho čekat. Již v roce 2011 byl růst HDP obnoven, což je patrné i z grafu 

4.2. Dále se začalo dařit exportu a domácí poptávce. Za zmínku stojí dále fakt, že Lotyšsku se 

                                                 
169 INDEPENDENT EVALUATION GROUP, ref. 113, s. 49 
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půjčku podařilo splatit o čtyři roky dříve, než bylo původně dohodnuto, viz Sébastien 

a Foundation
170

.  

Graf 4.2 Růst HDP Lotyšska v průběhu let 2004 – 2012 (v %)  

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Latvia: GDP growth (annual %). The World Bank Group [online]. 2004 - 2012 [cit. 2014-

04-17]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator; vlastní zpracování 

Z grafu 4.2 je vidět, že poté, co Lotyšsko vstoupilo do EU, vykazovalo velmi vysoký 

ekonomický růst, jehož výše kulminovala v roce 2006 na úrovni 12,2 % HDP. Nejkritičtější 

byla situace v roce 2009, kdy růst HDP vykazoval prudký propad (– 18 % HDP). Dále lze od 

roku 2010 pozorovat postupné oživování ekonomiky.  

V grafu 4.3 je již možné shlédnout vývoj celkové nezaměstnanosti, přičemž v grafu je 

dále zobrazen i vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti (jako % z celkové pracovní síly).  

Graf 4.3 Vývoj nezaměstnanosti v průběhu let 2004 – 2012 (v %) 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Latvia: Unemployment, total (% of total labor force);  Long-term unemployment (% of 

total unemployment). The World Bank Group [online]. 2004 - 2012 [cit. 2014-04-18]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator; 

vlastní zpracování 

                                                 
170 SÉBASTIEN, Richard a FOUNDATION, Robert Schuman. Budoucnost finančnictví v Evropské unii: Vstup Lotyšska do eurozóny. 
Evropskehodnoty.cz [online]. 2014 [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://www.evropskehodnoty.cz/budoucnost-financnictvi-v-evropske-unii/ 
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Z grafu 4.3 je patrné, že v důsledku globální finanční krize se celková nezaměstnanost 

v Lotyšsku vyšplhala ze 7,4 % v roce 2008 až na 17,1 %  roce 2009 a 18,7 % v roce 2010. Od 

roku 2011 je v případě celkové nezaměstnanosti zaznamenáván pozitivní vývoj ukazatele, 

avšak je-li pozornost zaměřena na vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti, je vidět, že její 

hodnota zůstává stále na velmi vysoké úrovni a představuje pro Lotyšsko stále velký problém. 

V následujícím grafu 4.4 je již znázorněn vývoj deficitu státního rozpočtu v průběhu 

let 2004 – 2012 (v %). 

Graf 4.4 Vývoj přebytku/deficitu státního rozpočtu v průběhu let 2006 – 2011 (% HDP)  

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Latvia: Cash surplus/deficit (% of GDP). The World Bank Group [online]. 2006- 2011 
[cit. 2014-04-19]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/GC.BAL.CASH.GD.ZS?page=1 

Z grafu 4.4 je vidět, že přebytek státního rozpočtu byl v zemi zaznamenán pouze 

v roce 2007 a 2012. V průběhu krize se deficit dostal až na -6,8 % HDP, což pro Lotyšsko, 

která měla ambice stát se členem eurozony nevěstilo nic dobrého. Díky půjčce od 

mezinárodních finančních organizací a reformám, které začalo Lotyšsko realizovat, se vládní 

výdaje snížily, díky čemuž se také začala zlepšovat situace v ekonomice a v roce 2012 byl již 

tento makroekonomický ukazatel dodržen. Díky tomu, že Lotyšsko udrželo i v následujícím 

roce tento kladný trend snižování deficitu, vstoupilo k 1. lednu 2014 do eurozóny.  

Podle časového vývoje lze usuzovat, že i díky půjčce poskytnuté v rámci záchranného 

balíčku ve výši 7,5 mld. EUR (IMF, EU, Banka) se situace začala v Lotyšsku stabilizovat. 

Nelze však jednoznačně vyhodnotit, do jaké míry byla pomoc poskytnutá v rámci 

záchranného balíčku, účinná. 

V tab. 4.6 jsou již pro přehled zobrazeny základní údaje, které se týkají půjčky 

poskytnuté Lotyšsku IBRD. 
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Tab. 4.6 Základní údaje o projektu 

Název projektu Financial Sector DPL 

Identifikační číslo projektu P115709 

Status uzavřeno 

Datum schválení 22. září 2009 

Datum uzávěrky 24. března 2010 

Schválená půjčka 282,65 mil. USD 

Příjemce půjčky Ministerstvo financí 

Poskytovatel půjčky IBRD 

Vyplacená platba 295,33 mil. USD 

Typ půjčky Fixní spread 

Míra úročení 0 

Úroky a poplatky 49,58 mil. USD 

Datum první splátky  15. ledna 2015 

Datum poslední splátky 15. července 2019 

Zdroj: ANDRES, Jaime,  ref. 171, vlastní úprava 

Podle hodnocení Banky lze považovat realizaci tohoto projektu (Financial Sector 

DPL) za velmi uspokojivé. Za úspěchem podle ní stála především koordinovanost a diskuse 

probíhající jak s bilaterálními, tak multilaterálními dárci. I přesto, že byl příspěvek poskytnutý 

Bankou poměrně malý, spolupráce byla vyhodnocena jako úspěšná. Velký význam hrála také 

analytická podpora, která byla poskytnuta na procesy řešení problémů bank.  Úspěšnost 

reakce IBRD tedy není nutné zkoumat jen v rámci výše poskytnuté finanční podpory, ale 

velký význam hraje i její technická a analytická podpora
171

.  

Dále je již stručně představena reakce IBRD v regionu Evropy a Střední Asie a poté je 

již pozornost zacílena na vyhodnocení opatření, které IBRD přijala v Turecku a Kazachstánu. 

4.6 Reakce IBRD na globální finanční krizi v regionu Evropa a Střední Asie  

Schrader a Karaban
172

 uvádí, že ve FY 2010 reagovala Banka v zemích regionu 

Evropy a Střední Asie, které ji požádaly o podporu při řešení globální krize, velmi rychle. 

V tomto období byl region zasažen krizí vůbec nejhůře ze všech, a proto mu byl ze strany 

jednotlivých organizací Banky poskytnut rekordní objem půjček, 14,8 mld. USD.  Země ležící 

v tomto regionu jsou velmi heterogenní a jejich odlišnosti způsobují, že i míra dopadu na 

                                                 
171

 ANDRES, Jaime. Financial Sector DPL, Latvia. The World Bank Group [online]. 2006- 2013 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/projects/P115709/financial-sector-dpl-latvia?lang=en 
172 SCHRADER, Kristyn a Elena KARABAN. World Bank Group Record Lending to Europe and Central Asia in Fiscal 2010 to Address 

Global Economic Crisis. The World Bank [online]. 2010 [cit. 2014-03-25]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:22638776~menuPK:258604~pagePK:2865106~p
iPK:2865128~theSitePK:258599,00.html 
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jednotlivé státy se liší. V rámci všech příjemců podpory z IBRD a IDA bylo ve všech 

sektorech ve FY 2010 použito 10,8 mld. USD na 57 projektů. Z toho pak závazky IDA činily 

0,6 mld. USD, ve FY 2009 to bylo jen 0,4 mld. USD. Závazky IBRD tvořily ve FY 2010 

celých 10,2 mld. USD, což bylo o 1,3 mld. USD více než ve FY 2009. Celých 8 mld. USD, 

pocházelo z nových půjček a bylo poskytnuto ve formě DPLs.  

Poté co byla stručně nastíněna situace ve FY 2010, kdy byl region zasažen nejvíce, 

následuje již v další části práce vyhodnocení opatření přijatých IBRD právě v tomto časovém 

období. Pro zhodnocení situace jsem si vybrala dva státy, které podle členění WBG patří mezi 

země rozvojové s vyšším středním příjmem a ve FY 2010 se staly největšími příjemci 

pomoci. Konkrétně to jsou tedy Turecko a Kazachstán. V rámci vyhodnocení pomoci jsem si 

u každé země zvolila jeden projekt, který byl ve FY 2010 v těchto zemích v reakci na krizi 

realizovaný. V obou případech byly vybrány projekty, na něž byla v tomto období schválena 

největší alokace a finanční prostředky byly poskytnuty v rámci DPOs, což jak již bylo 

zmíněno dříve, byla forma, ve které se prostředky v době krize poskytovaly nejvíce.   

4.6.1 Vyhodnocení opatření v Turecku 

Thomas
173

 uvádí, že v Turecku došlo vlivem krize k tlaku na ekonomiku a veřejné 

finance, těžce postižen byl také zpracovatelský průmysl, což se projevilo v nezaměstnanosti 

a ekonomických problémech v mnoha domácnostech. WBG podporovala Turecko při 

realizaci opatření reagujících na finanční krizi včetně podpory reforem pro zajištění růstu ve 

střednědobém výhledu. V této tab. 4.7 jsou již zobrany základní údaje týkající se projektu, 

v rámci kterého se IBRD zavázala ve FY 2010 poskytnout Turecku půjčku. 

 

                                                 
173 THOMAS, Mark Roland. Restoring Equitable Growth and Employment Programmatic Development Policy Loan. The World Bank Group 

[online]. 2010 [cit. 2014-03-27]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/projects/P112495/restoring-equitable-growth-employment-
programmatic-development-policy-loan?lang=en 
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Tab. 4.7 Základní údaje o projektu 

Název projektu 

Restoring Equitable Growth and Employment 

Programmatic Development Policy Loan  

(REGE-DPL) 

Identifikační číslo projektu P112495 

Status uzavřeno 

Datum schválení 23. března 2010 

Datum uzávěrky 1. listopadu 2010 

Schválená půjčka 1 300 mil. USD 

Příjemce půjčky Turecká republika 

Poskytovatel půjčky IBRD 

Vyplacená platba 1260,25 mil. USD 

Procentní podíl vyplacené platby 97 

Typ půjčky Fixní spread 

Míra úročení 0 

Úroky a poplatky 63,89 

Datum první splátky  15. srpna 2026 

Datum poslední splátky 15. srpna 2029 

Zdroj: THOMAS, Mark Roland, ref. 173; vlastní úprava 

Vládní program podporovaný REGE-DPL se zabýval podporou zaměřenou na fiskální 

konsolidaci a udržitelný růst a hlavním úkolem bylo dosáhnout ekonomického řízení, cenově 

dostupné univerzální zdravotní péče, zlepšení přístupu ke vzdělání, zaměstnanosti, dále 

zlepšení situace v oblasti investičního klima a zintenzivnění finančního zprostředkování 

obzvláště pro malé a střední podniky. Tento DPL také navazoval na dva úvěry, které byly 

schváleny již v předkrizovém období (tzv. First and Second Programmatic Public Sector 

Development Policy Loans). REGE-DPL však dostál změny v názvu a byl zaměřen i na 

snížení dopadů globální krize, viz Thomas
174

. Poskytnutí úvěru IBRD bylo nejvíce zacíleno 

na řízení státního dluhu a fiskální udržitelnosti (25 %), zdravotní systém (25 %) a zlepšení 

situace na trhu práce (24 %)
175

. Pro snahu vyhodnotit reakci IBRD v Turecku v době krize, 

byl zvolen vývoj některých základních makroekonomických ukazatelů v časové řadě od roku 

2004 – 2012. Některé data však nebylo možné pro tuto zemi dohledat, z toho důvodu je 

časová řada daného ukazatele kratší. V grafu 4.5 je již zobrazen vývoj přebytku/deficitu 

státního rozpočtu v Turecku v průběhu let 2006 – 2011.  

 

                                                 
174 THOMAS, Mark Roland. Turkey - Restoring Equitable Growth and Employment Programmatic Development Policy Loan: P112495 - 

Implementation Status Results Report : Sequence 01. The World Bank Group [online]. Washington, DC: World Bank, 2011 [cit. 2014-03-
27]. Dostupné z: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/ECA/2011/01/24/A67502525DB0017385257822004CBA7B/1_0/Rendered/

PDF/P1124950ISR0Di012420111295877484523.pdf 
175 Tamtéž 
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Graf 4.5 Vývoj přebytku/deficitu státního rozpočtu v průběhu let 2006 – 2011 (% HDP)  

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Turkey: Cash surplus/deficit (% of GDP). The World Bank Group [online]. 2006- 2011 

[cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/GC.BAL.CASH.GD.ZS?page=1; vlastní zpracování 

Z grafu 4.5 je vidět, že před krizí se státní rozpočet Turecka pohyboval v kladných 

číslech, avšak od roku 2008 (tj. v době globální finanční krize) se již situace začala zhoršovat 

a státní rozpočet začal vykazovat deficit. Deficit se dále prohloubil v roce 2009, kdy se již 

dostal na rekordní úroveň - 5,3 %. Poté je již možné pozorovat jisté zlepšení s trendem 

postupného snižování. Podle časového vývoje lze tvrdit, že i díky půjčce IBRD se situace 

začala stabilizovat. Není však zřejmé, na kolik byl tento ukazatel opatřením IBRD ovlivněn.  

Graf 4.6 Úroveň vládního dluhu během let 2006 – 2011 (v % HDP) 

 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Turkey: Central government debt, total (% of GDP). The World Bank Group [online]. 

2006 - 2011 [cit. 2014-04-01]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator; vlastní zpracování 
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Z grafu 4.6 je také patrné, že krize tento ukazatel nepříznivě ovlivnila. V roce 2009 se 

úroveň vládho dluhu vyšplhala na celých 53,6 %. V roce 2010 se již situace rovněž začala 

zlepšovat. Na postupné snižování vládního dluhu od roku 2010 rovněž mohla mít určitý vliv 

poskytnutá půjčka, avšak ani v tomto případě není možné vyhodnotit účinky pomoci přesně. 

Graf 4.7 Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele (v USD) 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Turkey: Health expenditure per capita (current US$). The World Bank Group [online]. 
2004 - 2011 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.PCAP?page=1; vlastní zpracování  

 

V grafu 4.7 je znázorněn vývoj výdajů na zdravotnictví na 1 obyvatele, a to pro období 

2004 2011 v USD. Je zřejmé, že v předkrizovém období se výdaje pro jednotlivce 

navyšovaly. Tento trend pokračoval až do roku 2008, ovšem poté v reakci na globální krizi, 

byl v roce 2009 zaznamenán jejich strmější pokles. Pro další roky je již z grafu patrné, že se 

situace začala stabilizovat. Také v rámci tohoto ukazatele se lze domnívat, že při nárůstu 

výdajů v roce 2010 sehrálo vliv i opatření IBRD.  

V grafu 4.8 je již zobrazen vývoj celkové nezaměstnanosti, který je doplněn také 

informacemi o tom, kolik činila na celkové nezaměstnanosti dlouhodobá nezaměstnanost. 
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Graf 4.8 Vývoj nezaměstnanosti v průběhu let 2004 – 2012 (v %) 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Turkey: Unemployment, total (% of total labor force);  Long-term unemployment (% of 
total unemployment). The World Bank Group [online]. 2004 - 2012 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator; 

vlastní zpracování 

V grafu 4.8 je zřetelně vidět, že v předkrizovém období 2004 – 2007 se situace na trhu 

práce postupně zlepšovala, avšak příchod globální krize v roce 2008 měl na vývoj 

nezaměstnanosti nepříznivý vliv. V roce 2009 se nezaměstnanost vyšplhala na rekordní výši 

14 %. Z grafu je dále patrné, že od roku 2010 se situace na trhu práce Turecka začala 

postupně stabilizovat. Co se týče ukazatele dlouhodobé nezaměstnanosti, tak ten se rovněž 

v předkrizovém období postupně snižoval. Její výraznější nárůst byl zaznamenán v roce 2009, 

avšak od té doby je vidět její pokles a tedy zlepšování situace. Na základě vývoje ukazatele 

nezaměstnanosti lze předpokládat, že se na pozitivním vývoji od roku 2010 podílela i půjčka 

od IBRD. Není však možné zjistit, jak velkou měrou se na zlepšení situace podílela tato 

půjčka a jak velkou ostatní faktory.  

Podle celkového hodnocení Banky byly výsledky tohoto projektu celkově hodnoceny 

jako uspokojivé, stejně tak i chování IBRD i plnění Turecka jako příjemce půjčky. Série třech 

poskytnutých půjček byla také podle hodnocení důležitá pro přizpůsobení se vnějším 

i vnitřním politickým faktorům ekonomiky. Pozitivně byla hodnocena analytická činnost 

a technická forma pomoci, obsahující kombinaci místní znalosti a mezinárodní zkušenosti 

IBRD. Pozitiva podpory reforem, které jsou prováděny příležitostně bez paralelní technické 

pomoci či analytické činnosti nejsou jasné. V takovýchto případech se opatření pro 

monitorování a hodnocení zdají být trochu slabé
176

. 

                                                 
176 THE WORLD BANK. Turkey - First and Second Programmatic Public Sector Development Policy Loan Project and First and Second 

Restoring Equitable Growth and Employment Programmatic Development Policy Loan Project. The World Bank [online]. Washington, DC: 
World Bank, 2012 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://www-
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4.6.2 Vyhodnocení opatření v Kazachstánu 

V tab. 4.8 jsou pro přehled zobrazeny základní informace o projektu, v jehož rámci 

byla Kazachstánu v reakci na krizi poskytnuta půjčka od IBRD.  

Tab. 4.8 Základní údaje o projektu 

Název projektu Development Policy Loan 

Identifikační číslo projektu P119856 

Status uzavřeno 

Datum schválení 25. května 2010 

Datum uzávěrky 7. ledna 2011 

Schválená půjčka 1000 mil. USD 

Příjemce půjčky Ministerstvo financí 

Poskytovatel půjčky IBRD 

Vyplacená platba 1000 mil. USD 

Míra úročení 0 

Úroky a poplatky 34,68 mil. USD 

Datum první splátky  15. září 2013 

Datum poslední splátky 15. března 2035 

Zdroj: VASHAKMATZE, Ekaterine. Development Policy Loan. The World Bank Group [online]. 2010 [cit. 2014-03-28]. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/projects/P119856/kazakhstan-dvelopment-policy-lending?lang=en&tab=overview; vlastní úprava 

Kazachstán se od roku 2007 potýkal s krizí bankovní likvidity, poté došlo ke zhoršení 

situace na trzích potravin a surovin a následně se také projevila globální finanční krize. 

Kazachstán byl nucen na krize, které po sobě následovaly v krátkém časovém sledu reagovat. 

IBRD se v Kazachstánu zavázala poskytnutím DPL podpořit finanční stabilitu a udržitelný 

růst, se zvláštním důrazem na fiskální politiku, rozpočtové řízení a regulaci bankovnictví. 

Úroková míra DPL byla stanovena ve výši 6 měsíční sazby LIBOR plus variabilní spread, 

jeho splatnost činí 25 let a doba odkladu je stanovena na tři roky. Celkovým posláním IBRD 

v Kazachstánu byla podpora vládního programu politických opatření se snahou zvýšit 

hospodářský růst a rovněž zachovat v důsledku globální krize životní úroveň tamního 

obyvatelstva
177

. Od roku 1992, kdy se Kazachstán stal členem Banky, mu bylo poskytnuto 

40 úvěrů s objemem více než 6,8 mld. USD, z čehož bylo vyplaceno přes 4,4 mld. USD 

                                                                                                                                                         
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/20/000356161_20120720012943/Rendered/PDF/ICR23440P07
1050C0disclosed070180120.pdf 
177 THE WORLD BANK. Kazakhstan: World Bank Supports Financial Stability and Sustainable Growth with a Development Policy Loan. 

The World Bank [online]. 2010 [cit. 2014-03-29]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2010/05/25/world-bank-
supports-financial-stability-sustainable-growth-kazakhstan-development-policy-loan 
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(65%)
178

. Pro vyhodnocení situace jsou dále představeny vybrané makroekonomické 

ukazatele. V grafu 4.9 je nejdříve zobrazen vývoj růstu HDP během let 2004 – 2012.  

Graf 4.9 Růst HDP v letech 2004 – 2012 (v %) 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Kazakhstan: GDP growth (annual %). The World Bank Group [online]. 2004 - 2012 [cit. 

2014-04-02]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG; vlastní zpracování 

V grafu 4.9 lze mezi roky 2007-2008 pozorovat velmi prudký pokles HDP, který se 

v roce 2009 dostal na velmi nízkou hodnotu 1,2 %. V roce 2010 je již patrné oživení, jehož 

důsledkem bylo hlavně zvýšení příjmů z ropy, minerálů a souvisejících služeb jako doprava 

a obchod.  Sektoru zemědělství se naopak v roce 2010 nedařilo kvůli velkému suchu.  

                                                 
178 THE WORLD BANK GROUP. Kazakhstan: Partnership Program Snapshot . The World Bank [online]. WBG 2013 [cit. 2014-03-29]. 
Dostupné z: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Kazakhstan-Snapshot.pdf 
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V grafu 4.10 lze již pozorovat situaci týkající se vývoje vládního dluhu v průběhu let 

2005 – 2011. 

Graf 4.10 Úroveň vládního dluhu během let 2005 – 2011 (v % HDP) 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Kazakhstan - Central government debt, total (% of GDP). The World Bank Group 
[online]. 2005 - 2011 [cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/GC.DOD.TOTL.GD.ZS?page=1 

V grafu 4.10 lze pozorovat, že se od roku 2005 zadlužení snižovalo, ovšem v době 

nástupu finanční krize začal vládní dluh značně narůstat, a to až do roku 2010, kdy jeho 

hodnota činila 10,2 % HDP. Celkově Banka hodnotila projekt DPL v Kazachstánu jako mírně 

uspokojivý, výkon IBRD i Kazachstánu jako příjemce pomoci za uspokojivý.  Kazachstán 

v reakci na krizi rovněž přistoupil k restrukturalizaci dluhu, což bankám umožnilo zapsat si 

zahraniční dluhy kolem 11 mld. USD. Tyto obchody jsou považovány za spravedlivé 

rozdělení ztrát mezi nezajištěnými zahraničními věřiteli a vládou, která na podporu 

bankovního sektoru v letech 2008 – 2009 utratila 10 mld. USD. Díky restrukturalizaci dluhu 

se snížila i vnější zadluženost bankovního sektoru, a to asi o třetinu (z 30 mld. USD na konci 

roku 2009 až okolo 20 mld. USD v roce 2012)
179

.  

Na závěr je ještě uveden příklad konkrétní pomoci, která byla realizována 

prostřednictvím the Global Food Response program. 

Příklad vyhodnocení pomoci na základě tématicky zaměřených iniciativ 

Díky programu the Global Food Response program, který byl odezvou na výrazný 

nárůst cen potravin, Banka dokázala pomoci snížit negativní účinky na děti, těhotné a kojící 

                                                 
179 THE WORLD BANK. IMPLEMENTATION COMPLETION AND RESULTS REPORT (IBRD-79110). The World Bank [online]. 2012 

[cit. 2014-04-03]. Dostupné z: http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/02/23/000333037_20120223224834/Rendered/PDF/ICR17380P11
9850C0disclosed020220120.pdf 
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ženy, starší osoby a další zranitelné skupiny v Moldavsku, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu, a to 

jak v sociální a zdravotní oblasti, tak i v rámci dopadů na výživu. Součástí tohoto programu 

byly poskytovány dočasné peněžní transfery, potravinové doplňky a balíčky, a to 

prostřednictvím tří včasných a cílených projektů reagujících na potravinovou krizi. Pomoc 

v podobě jídla získalo celkem 67 000 příjemců, doplňky stravy s vitamínem A 1,3 mil. lidí 

a peněžní pomoc byla směřována k 360 000 postižených lidí
180

. 

Pomoc v rámci the Global Food Response program 

V průběhu let 2007 – 2008 čelily tři země regionu Evropy a Střední Asie náhlému 

navýšení spotřebitelských cen, přičemž stěžejní podíl na tom měl právě nárůst cen potravin. 

Bylo zřejmé, že Kyrgyzstán jako země, která je nucena obživu dovážet (potraviny tvoří 

5060 % indexu spotřebitelských cen), se bude nucena s tlakem těchto šoků vyrovnat. V další 

zemi Moldavsku, pak mělo nepříznivý vliv na vysoký růst cen potravin velké sucho, se 

kterým se stát musel potýkat v roce 2007. Výsledkem byl obrovský nedostatek plodin a úhyn 

mnoha zvířat, z čehož vyvstaly nové sociální a hospodářské výzvy. V případě Tádžikistánu 

byl problém v tom, že se v roce 2007 naopak musel potýkat s velmi krutou zimou, která měla 

za následek nedostatek potravin pro zranitelné tádžické obyvatelstvo. Největší hrozbou byla 

pro zmíněné tři země potravinová krize způsobující nepříznivé dopady na distribuci 

a chudobu ve venkovských i městských oblastech. Krize prohloubila již tak nepříznivou 

situaci v oblasti zdraví, hlavně tedy mezi dětmi a chudými, viz Banka
181

.  

Co se týče konkrétní pomoci v Tádžikistánu, tak ve dvou provinciích (Khatlon a Sogd) 

získalo 5 000 těhotných a kojících žen včetně jejich dětí potřebné množství potravin.  Dále 

433 pracovníků zajišťující primární péči, bylo poučeno jak předcházet a jak případně 

postupovat při léčbě problémů spojených s dětskou výživou. Celkem 1 200 zdravotnických 

zařízení pak bylo opatřeno větším množstvím monitorovacích aparátů, díky čemuž se o 58 % 

zvýšil podíl dětí, u kterých byla podvýživa včas diagnostikována a následně mohla být 

zahájena léčba. V Kyrgyzstánu pak 1,1 mil. dětí do pěti let věku a 129 000 kojících matek, 

obdržely potravinové doplňky vitamínu A. Dalších 30 % plateb pak plynulo do země 

prostřednictvím the Safety net and poverty reduction program. V této formě podpory byla 

360 000 sociálně slabých lidí kompenzována ztráta kupní síly způsobená zvýšením cen 

                                                 
180 THE WORLD BANK GROUP. Crisis Response: Europe and Central Asia Region Food Projects. The World Bank Group [online]. 2013 
[cit. 2014-04-06]. Dostupné z: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22703253~menuPK:141310~pagePK:34370~piPK:34424~theSite

PK:4607,00.html 
181 Tamtéž 
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potravin. V Moldavsku získalo jídlo 7 000 těhotných a kojících žen, včetně 10 000 malých 

dětí a 1 691 zařízení sociálního charakteru obdržely finanční hotovost. Pomoc putovala do 

školek, dětských domovů, internátních škol i institucí, které poskytují sociální služby 

nejohroženějším skupinám obyvatelstva, žijících denně na hranici chudoby, viz Banka
182

.  

V následujícím grafu 4.11 je pro zajímavost znázorněn ukazatel velikosti populace 

v Kyrgyzstánu a Moldavsku, která žije pod  2$ na den. 

Graf 4.11 Vývoj velikosti populace žijící pod 2$ na den v letech 2004 – 2011 (v %) 

Zdroj: THE WORLD BANK GROUP. Indicators: Kazakhstan, Moldavia -. Poverty headcount ratio at $2 a day (PPP) (% of population) The 

World Bank Group [online]. 2004 - 2011 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.2DAY?page=1; vlastní 

zpracování 

Z grafu 4.11 je patrné, že od roku 2005 byl zaznamenán klesající trend chudoby 

v obou sledovaných zemích. V Kyrgyzstánu je chudoba obecně větší, ale je vidět, že její 

mírný nárůst se začal projevovat teprve v roce 2008, přičemž v případě Moldavska je mírný 

nárůst chudoby patrný již v roce 2007. Po roce 2009 lze tvrdit, že je chudoba opět na ústupu, 

což lze také jistě přisuzovat pomoci, která byla zemím poskytnuta v rámci the Global 

Response Food Programme. Je však nutné dodat, že tento ukazatel je vhodné hodnotit 

v dlouhodobějším hledisku, protože trvá, než se situace po krizi ustálí. Co se týče situace 

v Tádžikistánu, tak pro omezené množství dat nebylo možné graficky znázornit průběh 

situace.  

 

 

                                                 
182 THE WORLD BANK GROUP, ref. 180 
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Dílčí shrnutí  

V úvodu této kapitoly byla nejdříve představena prvotní reakce Banky na krizi, která 

byla ovšem o něco pomalejší než v případě IMF. Banka se však na situaci snažila reagovat co 

nejrychleji, proto na konci roku 2008 a začátkem roku 2009 formulovala základní opatření jak 

na krizi reagovat. Zavázala se především k navýšení objemu poskytované pomoci ve formě 

nových půjček, čímž na krizi zareagovala obdobně jako další mezinárodní finanční instituce, 

které celkově patřily k nejvýznamnějším dárcům pomoci. Poté již byla pozornost orientována 

na reakci jednotlivých organizací Banky. Hlavní roli v reakci na krizi hrály IBRD a IDA, 

které se v reakci na krizi chovaly proticyklicky a významně navýšily objem své pomoci. 

Důležité je také zmínit, že Banka v reakci na krizi vypracovala specializované tematické 

iniciativy. Jednalo se o The Global Food Crisis Response Program vytvořený na pomoc při 

řešení potravinové krize, The Rapid Social Response Program, který byl zaměřen především 

na záchranné sociální sítě, trhy práce a přístup nejchudších k základním sociálním službám 

a Infrastructure Recovery and Assets Program (INFRA) zaměřený na poskytování úvěrů 

v rámci čtyř hlavních sektorů (energie, globální komunikace, doprava, voda).  

Největší objem závazků pomoci směřoval ve FY 2009 – 2010 do nejpostiženějších 

regionů, kterými byly region Evropy a Střední Asie a region Latinské Ameriky a Karibiku. 

Nejvíce půjček bylo poskytováno ve formě DPOs. Mezi hlavní nástroje, které IBRD v reakci 

na krizi použila, byly flexibilní půjčky, odložená možnost čerpání a tzv. The Special 

Development Policy Lending, v rámci kterých byla poskytnuta pomoc graduovaným zemím, 

které již přešly do skupiny dárců pomoci. Závěr kapitoly byl již zaměřen na konkrétní 

vyhodnocení opatření IBRD ve dvou zemích EU, v Maďarsku a Lotyšsku a dále v Turecku 

a Kazachstánu. 

Podle použitých ukazatelů je zřejmé, že v době krize docházelo v Turecku 

i Kazachstánu ke zhoršení situace, přičemž po pominutí krize se ekonomiky začaly postupně 

oživovat. Zemím byly ze strany IBRD poskytnuty půjčky cílené na krizi, avšak z výsledků 

hodnocení vyplývá, že i při bližším sledování zainteresovaných ukazatelů není jednoznačně 

možné určit konkrétní dopad dané pomoci. 
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5 Závěr 

Finanční krize nejsou fenoménem poslední doby, ale objevovaly se již v minulosti. Za 

dosud největší finanční krizi, která byla považována za nejhorší recesi od dob Velké 

hospodářské krize, byla ta, která se v roce 2007 objevila na trhu amerických hypoték.  Touto 

krizí byly zasaženy i mnohé rozvojové země. Nejvíce byly krizí zasaženy region Latinské 

Ameriky a Karibiku a region Evropy a Střední Asie, přičemž největší dopady byly v těchto 

regionech zaznamenány ve středněpříjmových zemích. 

Cílem této práce bylo vyhodnotit účinnost opatření, která Skupina Světové banky 

přijala v reakci na globální finanční krizi v rozvojových ekonomikách. Dílčím cílem bylo 

zhodnotit účinnost konkrétní pomoci Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj ve dvou 

členských zemích Evropské unie tj. v Maďarsku a Lotyšsku a dále v Turecku a Kazachstánu. 

V rámci zhodnocení dílčího cíle, bylo prvně zkoumání provedeno na dvou členských 

zemích Evropské unie. Nejdříve byla pomoc vyhodnocena v Maďarsku, které již od roku 

2007 patří do skupiny dárců pomoci. V důsledku globální finanční krize však bylo nuceno 

požádat Banku o pomoc. Po vleklých diskusích, které mezi Bankou a tamní vládou probíhaly, 

byl nakonec úvěr schválen. Ovšem schválení proběhlo v době, kdy již byly problémy 

s finanční likviditou zažehnány. Půjčka od IBRD již tedy nebyla nutná. Hlavní problém při 

poskytnutí pomoci byl v tom, že nebyly nastoleny podmínky, které by upravovaly čerpání 

půjčky státu, který již prošel graduací z IBRD. Je však třeba dodat, že i přes pozdní reakci na 

situaci, byla celkově spolupráce Banky s jejími partnery hodnocena jako úspěšná. 

Druhou pozorovanou zemí bylo Lotyšsko, ve kterém byla realizace záchranného 

balíčku mezinárodních institucí (IMF, EU, Banka) považována za velmi uspokojivou, 

především díky dostatečné koordinovanosti a přínosným diskusím jak s bilaterálními tak 

multilaterálními dárci. Tím, že Lotyšsko bylo nuceno se pro získání úvěru zavázat k poslušné 

fiskální disciplíně, zotavilo se překvapivě rychle. V roce 2011 ekonomika opět rostla a v roce 

2012 již Lotyšsko začalo dodržovat také kritérium velikosti deficitu státního rozpočtu, 

u něhož mělo již dříve problémy s plněním. Díky příznivému vývoji plnilo všechna 

maastrichtská kritéria i v roce 2013, proto mohlo k 1. lednu 2014 vstoupit do eurozóny. 

Velkým problémem však v Lotyšsku nadále zůstává dlouhodobá míra nezaměstnanosti.  

I přesto, že se IBRD ze všech tří organizací v Lotyšsku angažuje nejmenším objemem 

podpory, tak velmi významná byla také její analytická a technická podpora.  
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K vyhodnocení účinnosti v Turecku, byly použity základní makroekonomické 

ukazatale, které se vztahovaly k hlavnímu účelu, na který byla podpora směřována. Jednalo se 

o vývoj přebytku/deficitu státního rozpočtu, úroveň vládního dluhu, výdaje na zdravotnictví 

na 1 obyvatele a vývoj nezaměstnanosti. Data byla zkoumána především v časové řadě 

2004 2012. Z provedeného zjištění vyplynulo, že u všech zmiňovaných ukazatelů došlo 

v průběhu krizového období ke zhoršení situace, avšak od roku 2010 se situace začíná 

stabilizovat a ukazatele začínají vykazovat pozitivní trend. Není možné však zjistit, v jakém 

rozsahu měla na vývoj daného ukazatele vliv poskytnutá půjčka.  Z tohoto důvodu tedy 

nebylo možné účinnost vyhodnotit. Samotná Banka hodnotí pozitivně hlavně analytickou 

činnost a technickou formu pomoci.  

Co se týče vyhodnocení účinnosti pomoci v Kazachstánu, je třeba opět potvrdit, že 

vybrané makroekonomické ukazatele vykazovaly v průběhu krize propad, zatímco v dalších 

letech se začíná situace zlepšovat. Nelze tedy hodnotit dopady poskytnuté pomoci, jelikož 

není zřejmé, do jaké míry byla pomoc účinná. Samotná Banka však hodnotí pomoc 

v Kazachstánu jako mírně uspokojivou.   

Podle použitých ukazatelů je tedy zřejmé, že v době krize docházelo v Turecku 

i Kazachstánu ke zhoršení situace, přičemž po pominutí krize se ekonomiky začaly postupně 

oživovat. V Turecku i Kazachstánu byly ze strany IBRD poskytnuty půjčky cílené na krizi, 

avšak z výsledků hodnocení vyplývá, že i při bližším sledování zainteresovaných ukazatelů 

není jednoznačně možné určit konkrétní dopad dané pomoci. 

V úvodu stanovenou hypotézu: Opatření přijatá Skupinou Světové banky v reakci na 

globální finanční krizi, jsou účinná, tedy nelze zcela potvrdit ani vyvrátit. Z mého 

vyhodnocení nelze zjistit, jestli oživení, které se v zemích projevilo, bylo zaznamenáno pouze 

v důsledku opatření přijatých Bankou, takže hypotézu z tohoto důvodu nelze zcela zamítnout. 

Sama Banka hodnotí svoji pomoc v zemích pozitivně a z tohoto titulu hypotézu přijímám, 

protože ji nemohu jednoznačně vyvrátit.  

Banka celkově reagovala na globální finanční krizi v rozvojových zemích značným 

navýšením finanční pomoci, z čehož vyplývá, že její pomoc byla podobná jako reakce 

ostatních mezinárodních finančních institucí.  

Námětem pro další zpracování této práce by mohla být detailnější komparace reakce 

Banky na globální finanční krizi s IMF či dalšími mezinárodními finančními organizacemi.  
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Seznam zkratek 

AAA  Analytické a poradenské činnosti 

  Analytic and advisory activities 

ACP  Země Afriky, Karibiku a Pacifiku 

  Africa, Caribbean and Pacific 

AIDS   Syndrom získaného selhání imunity 

  Acquired Immune Deficiency Syndrome 

DDO  Odložená možnost čerpání  

Deferred Drawdown Option 

DPL  Úvěr na rozvojovou politiku 

  Development Policy Loan 

DPOs  Operace v rámci rozvojové politiky 

Development Policy Operations 

EC  Evropská komise 

  European Commission  

EDF  Evropský rozvojový fond 

  European Development Fund 

EP  Evropský parlament 

  European Parliament 

EUR  Euro 

EU  Evropská unie 

  European Union 

FAO  Organizace OSN pro výživu a zemědělství 

  Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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FDI  Přímé zahraniční investice 

  Foreign direct investment 

FED  Federální rezervní systém 

  Federal Reserve System 

FY  Fiskální rok 

  Fiscal Year 

G20  Skupina 20 největších ekonomik světa 

Group of Twenty 

GFRP  Globální potravinový program 

Global Food Crisis Response Program 

GNI  Hrubý národní příjem 

  Gross National Income 

HDP  Hrubý domácí produkt 

  Gross Domestic Product 

HIV  Virus lidské imunodeficience 

Human Immunodeficiency Virus 

IBRD  Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

  International Bank for Reconstruction and Development 

ICSID  Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů 

  International Centre for Settlement of Investment Disputes 

IEG  Nezávislá hodnotící skupina 

  Independent Evalution Group 

IDA  Mezinárodní asociace pro rozvoj 

  International Development Association 
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IFC  Mezinárodní finanční korporace 

  International Finance Corporation 

IFIs  Mezinárodní finanční instituce 

  International Financial Institutions 

IMF  Mezinárodní měnový fond 

  International Monetary Fund 

LIBOR Londýnská referenční úroková sazba 

  London Interbank Offered Rate 

MDBs  Multilaterální rozvojové banky 

  Multilateral Development Banks 

MDG   Rozvojové cíle tisíciletí 

Millennium Development Goals 

MIGA  Multilaterální agentura pro investiční záruky 

  Multilateral Investment Guarantee Agency  

MIL  Milion  

  Million 

MLD  Miliarda 

  Billion 

MZV  Ministerstvo zahraničních věcí  

  Ministry of Foreign Affairs 

NAB  Nová dohoda o zápůjčce 

New Arrangement to Borrow 

ODA  Oficiální rozvojová pomoc 

  Official development assistance 
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OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

  Organisation for Economic Cooperation and Development 

SSSR  Svaz sovětských socialistických republik 

  Union of Soviet Socialist Republics 

USA  Spojené státy americké 

  United States of America 

UN  Organizace Spojených národů 

  United Nations  

USD, $ Dolar 

  Dollar 

WB  Světová banka 

  The World Bank 

WBG  Skupina Světové banky 

  The World Bank Group 
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